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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 ข้อ 28 และข้อ 29 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ข้อ 12 (3) ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน และรายงานผลเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด ได้ด าเนินการรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายงาน
และความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล
จอมประทัดต่อผู้บริหารทอ้งถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ินได้เสนอรายงานดังกล่าวต่อสภาท้องถ่ินในคราวการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว  

 เพื่อให้การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบฯ ข้ันตอน จึงขอประกาศรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้ 
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ค าน า 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                   
พ.ศ. 2548 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และข้อ 30 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2 ได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเ สนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไมน่้อยกว่าสามสบิวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี     

 

  เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
จอมประทัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕61 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖2) 
ข้ึนเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัดทราบ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินฉบับนี ้จักเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนเกิดความพึงพอใจอันจะน ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชนและทางราชการต่อไป   

  
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
                   องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 

อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบรุ ี
  12  ธันวาคม  2562 
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    ส่วนที่ 1 
 

การ 

บทน า 
 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 
“การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด” แม้ว่าองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจะมีอ านาจหน้าที่เพิ่มมากข้ึน แต่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินส่วนใหญ่ยังคงมีทรพัยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การด าเนินงานของ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถ่ินของตน การ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   

 

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการ
พัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  
บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ  ไป               
พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถ่ิน โดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถ่ินอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
ได้อย่างดียิ่ง      

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
๑. ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด  เพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒. เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ           
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน   

1 



 

๓. ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย       
แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน                    
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔. ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรงุมาตรการใหม่ใหเ้หมาะสมต่อการน าไปปฏิบตัิให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕. ท าให้ทราบว่าข้ันตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร                  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการท างานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖. ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๗. ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการ
น าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘. การประเมินจะช้ีให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหลา่น้ีไดผ้ล
เพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙. การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคม
ควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผล
จะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป 
ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

 
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนท่ี  ๑  แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้อง ถ่ิน  ตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้   
ให้ผู้บรหิารทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
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กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้   

 

ขั้นตอนท่ี ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

 

ขั้นตอนท่ี ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

 

  ขั้นตอนท่ี ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบั บที่  3) พ.ศ. ๒๕61                       
ข้อ 12 (3)   

  

ขั้นตอนท่ี ๕ ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑3 (๕)   
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คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนนิการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด ได้
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ดังนี้     
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดังนี ้

 (๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 
 การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒) ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) , แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) , Thailand 4.0 , แผนการบริหารราชการแผ่นดิน , นโยบาย
ของรัฐบาล , หลักประชารัฐ , ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค ,  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด , ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด , ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผน
ชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓) ความพอเพียง     
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถ่ิน โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถ่ิน 

(๔)  ความก้าวหน้า     
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของการพัฒนาท้องถ่ิน โดยพิจารณาจาก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  (การพัฒนา
ด้านการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของ
ประชาชน  การรณรงค์และป้องกันยาเสพติด การกีฬาและการออกก าลังกาย การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส่งเคราะห์และส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส การสร้างชุมชนเข้มแข็ง) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย (การ
พัฒนาด้านความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดท าระบบข้อมูล การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
(การพัฒนาด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วม การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว สนับสนุนเศรฐกิจชุมชน การสร้างความ
เข้มแข็งในภาคการเกษตร การพัฒนาองค์กร บุคลากร ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า และระบบนิเวศ การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ า การควบคุมดูแลการท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน การบริหารจัดการขยะ การก าจัดและบ าบัดมลพิษ) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (พัฒนาการ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารี ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส่งเสริมให้มีความตระหนักในสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์) 

(๕) ประสิทธิภาพ   
        ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 

 (๖) ประสิทธิผล     
        ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต     
        ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งส่งผล

ไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 
       (๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ   
        เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจว่ามีผลกระทบเกิดข้ึน
อย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ                    
๒ ประการ ดังนี้ 

  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี ้
  (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถ่ิน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ใน
ท้องถ่ิน  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล  
  (๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และ
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คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
    (๔) เครื่องมือ อันได้แก่   

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรบัการติดตามและประเมนิผล เพื่อใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ได้ก าหนดข้ึน ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปรมิาณ และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิตแิละการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน   

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่  
  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน  
โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนการ
ด าเนินงาน การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการด าเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริง
หรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อ
ตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่  

วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูล
มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ิน แผนการ

ด าเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่ 

 
   การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายใหบุ้คคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมิน
ได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
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    ส่วนที่ ๒ 
 

การวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา 
   ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 

 
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
 “สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” 
 
พันธกิจ ( Mission )          
                     (1)  ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกกัน้ าเพือ่การเกษตร             
                     (๒)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

(3)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.     
(4)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา 
(5) สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 
(6)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(7)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มมีาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 
(8)  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

  (9)  สนับสนุนการท าเกษตรทางเลอืก  
(10)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถ่ินให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  
(11)  ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และด้อย

โอกาส 
  (๑๒)  สนับสนุนและประสานรฐับาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกระดับเพื่อป้องกันและให้มีการ
ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ 

(13)  สนับสนุนการจัดต้ังกองทนุ และเพิม่สวัสดิการ    
(14)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้าน และชุมชนที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน 
(15)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
(16)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพฒันาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน 

  (17)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 
  (18)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกบัส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นๆ 

(19)  พัฒนาฟื้นฟูและสง่เสรมิกจิกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถ่ิน
โคราช 
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(20)  ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจดัการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

(21)  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(23)  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติงาน

มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
(24)  ส่งเสริมและสนบัสนุนการติดตั้งระบบเตอืนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
(25)  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
  (26)  ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน ใน
การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์    

(27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนใน
การรณรงค์สร้างจิตส านึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินทุกระดับ 

(28)  ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม 
 จุดมุ่งหมายในการพัฒนา (GOAL) การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนามีตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังน้ี 
  ตัวชี้วัด 
  (1)  ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง  
   (2)  ประชาชนในต าบลจอมประทัดมรีายได้เพิ่มข้ึน 

(3)  โรงเรียน สพฐ. 1 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  
   (4)  ศพด. 1 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่
และ ระบบบริหารจัดการ 
  (5)  เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 

(6)  ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
(7)  เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทกัษะเพิม่ขึ้น 
(8)  มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
(9)  อาสาสมัครในการช่วยเหลอืชุมชนและประสานงานในชุมชน 
(10)  ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน 5 % 
(11)  ส่งเสริมสวัสดิการสงัคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผูสู้งอายุ 8 หมูบ่้าน 
(12)  กลุ่มสตรี อสม. ได้ท ากิจกรรม ร่วมกัน  และสร้างความสามัคคี 
(13)  ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 8 หมู่บ้าน 
(14)  จัดวางผงัเมอืงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
(15)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 8 หมูบ่้าน 
(16)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกบัส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นๆ 
(17)  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 8  หมู่บ้าน 
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(18)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้ง 8 
หมู่บ้าน 

(19)  ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ทั้ง  8 หมู่บ้าน 

(20)  การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 8 หมู่บ้าน 

(21)  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 8 หมู่บ้าน 
(23)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 8 หมู่บ้าน 
(24)  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจ าหมู่บ้าน/ต าบล

และทีมกู้ชีพกู้ภัยต าบล 8 หมู่บ้าน 
(25)  สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการปอ้งกันและการช่วยเหลอืเมื่อเกิดภัยพบิัติ 
(26)  เพื่อทัศนียภาพทีส่วยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า  
(27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนใน

การรณรงค์สร้างจิตส านึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ 8 หมู่บ้าน 
(28)  การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี 8 หมู่บ้าน 

        ค่าเป้าหมาย 
(1)  มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
(๒)  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
(3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(5)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(6)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มมีาตรฐาน ปลอดภัย 
(7)  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการ

ของท้องถ่ิน  
(8)  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีธรรมาภิบาลดีข้ึน 
(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
(10)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบงานก่อสร้าง ปรบัปรุง ซ่อมแซม รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และ
ทางระบายน้ า 
 แนวทางที่ 2 พัฒนาด้านแหลง่น้ าและระบบประปา 
 แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบงานก่อสร้าง ปรบัปรุง ซ่อมแซม รักษา อาคาร สถานที่ 

10 



 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทนุพาณิชยกรรม 
 แนวทางที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การจัดการศึกษา และแก้ไขปัญหาสังคม 
 แนวทางที่ 3 พัฒนาการจัดกจิกรรมส่งเสริม สนบัสนุนด้านการสังคมสงเคราะห์ 
 แนวทางที่ 4 พัฒนาด้านการเพิ่มช่องทางในการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารให้กบัประชาชน 
 แนวทางที่ 5 พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 แนวทางที่ 6 พัฒนาด้านสาธารณสุข และการควบคุมโรคติดต่อ   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านความปลอดภัยในสถานที่ราชการ 
 แนวทางที่ 2 พัฒนาด้านความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ 
 แนวทางที่ 3 สนับสนุนการจัดท าศูนย์ข้อมลูเพือ่องค์ความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด 
 แนวทางที่ 4 สนับสนุนให้มีระบบการเฝ้าระวังในกลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา
ผู้ป่วยที่ใช้บริการ และผู้ติดยาในชุมชน และกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด 
 แนวทางที่ 5 สนับสนุนให้มกีารจัดท าระบบข้อมูลระดบัชุมชน 
 แนวทางที่ 6 สนับสนุนให้มกีารเช่ือมโยงข้อมูล มีกระบวนการสังเคราะห์ข้อมลู และการน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเท่ียว 

 แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน การวางการพัฒนา 
เช่น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน การประสานจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอและจังหวัด การจัดระบบข้อมูลเพื่อการ
วางแผน ฯลฯ 
 แนวทางที่ 2 พัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น การวางแผนการท่องเที่ยว การ
ปรับปรุงดูแลรักษาโบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยว และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดท าป้ายบอกช่ือซอยต่าง ๆ  
 แนวทางที่ 3 สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร เช่น การ
ส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน ฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชนเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 แนวทางที่ 1 พัฒนาส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และระบบบ าบัดน้ าเสีย  
 แนวทางที่ 3 พัฒนาการจัดการมลพิษต่าง ๆ เช่น การติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
งานตรวจสอบคุณภาพน้ า งานตรวจสอบอากาศและเสียง การดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณะประโยชน์ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางที่ 1 พัฒนาส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 แนวทางที่ 2 พัฒนาสง่เสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์
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   ส่วนที่ 3 
 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
 

     การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ด าเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และข้อ 13 โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน จะต้องด าเนินการ   
  (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

 (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปดิเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปดิประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปลีะหนึ่งครัง้ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี   

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การ
บริหารส่วนต าบลจอมประทัด จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจอมประทัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ข้ึน   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2548 ข้อ 28 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาทอ้งถ่ินทีส่ภาท้องถ่ินคัดเลือก    จ านวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาชนท้องถ่ินคัดเลือก    จ านวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผูบ้รหิารท้องถ่ินคัดเลือก   จ านวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง     จ านวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิทีผู่้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก    จ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึง่คนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
“กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ

คัดเลือกอีกก็ได้” 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
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รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี
ละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด ได้รับ
การแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด ตามค าสั่งที่ 297/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2562 ประกอบด้วย 

(1) นางมณีวรรณ  เลิศหลาย ผอ.รพ.สต.บ้านปากสระ         ประธานกรรมการ 
    ผู้แทนหน่วยงานราชการ 
(2) นายสัณฐิติ  ศิริรักนาวี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2          กรรมการ 
(3) นายปรีชา  ฉัตรทอง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4          กรรมการ 
(4) นายประเสริฐ  นาคสุขใส สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5            กรรมการ 
(5) นายเผชิญ  นุ่มจิตต์  ผู้แทนประชาคม (สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4)  กรรมการ 
(6) นางทิพวรรณ  เกิดป้าน ผู้แทนประชาคม (ผช.ผญ.บ. หมู่ 3)  กรรมการ 
(7) ท้องถ่ินอ าเภอวัดเพลง  ผู้แทนหน่วยงานราชการ          กรรมการ 
(8) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด           กรรมการ 
(๙)  นางสุนันทา  ศิริรกันาวี ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผญ.บ. หมู่ 2)   กรรมการ 
(10) นายสมชาติ  มณฑาทิพย ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผช.ผญ.บ. หมู่ 4 )         กรรมการ 
(11) หัวหน้าส านักปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลจอมประทัด        กรรมการ/เลขานุการ 
(12) หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน หรือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    ผู้ช่วยเลขานุการ 

  

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม   
1. ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
2. สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
3. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปทีี่ผ่านมาและปีปจัจบุนั 
4. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน 
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การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การ
ด าเนินงาน 

ไม่ม ี
การ

ด าเนินงาน 
ส่วนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน   
6.มีคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนท่ี 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปญัหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน(swot)เพื่อประเมินสภาพการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลกัการพัฒนาทอ้งถ่ินที่สอดคลอ้ง   
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกจิหลักการพฒันาท้องถ่ินที่สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาทอ้งถ่ินที่ยัง่ยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถ่ิน   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนมุัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา   
17. มีการจัดท าบญัชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรปูแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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ส่วนท่ี  3  ผลการด าเนินงาน 
1. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  62 % 29 % 9 
2. มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม 63 % 31 % 6 
3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม       62.5% 28 % 9.5 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 62 % 27 % 11 
5. มีความโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 59.8 %  31.2 % 9 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 61.5 % 27 % 11.5 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปญัหา 65.7 %  26.8 % 7.5 
8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 65.2 %  28.8 % 6 

ภาพรวม 62.71% 28.6% 8.69% 
 

หมายเหต ุ: ผลส ารวจจากการสอบถามประชาชนผูร้ับบรกิารในพื้นที่จ านวน 100 คน 
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ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร ์
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
                     ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.51 
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม             7.20 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.80 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 7.30 
5) มีความโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 7.20 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.40 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 8.01 
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม 8.50 

ภาพรวม 7.62  
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
                     ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.80 
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.30 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.40 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 8.82 
5) มีความโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 8.20 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.01 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 8.51 
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม 8.80 

ภาพรวม 8.72 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
                    ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.00 
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.80 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.48 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 7.52 
5) มีความโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 7.23 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.65 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 7.75 
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม 7.99 

ภาพรวม 7.68 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว   
                    ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.7 
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.5 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.2 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 7.6 
5) มีความโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 7.5 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.6 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 8.7 
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม 8.8 

ภาพรวม 8.20 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
                    ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.00 
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.80 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.48 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 7.52 
5) มีความโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 7.23 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.65 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 7.75 
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม 7.90 

ภาพรวม 7.67 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น                     
                     ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.7 
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.5 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.2 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 7.6 
5) มีความโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 7.5 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.6 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 8.7 
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม 8.8 

ภาพรวม 8.20 
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การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 

 

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

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

โครงการ งบประมาณ 
1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
    และสาธารณูปการ 

562 377,276,300 

2. ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 252 60,186,100 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สงัคมและการรักษา 
    ความสงบเรียบร้อย 

32 4,008,000 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
    และการท่องเที่ยว 

106 6,894,830 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนรุักษ์ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

33 5,294,232 

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมปิัญญา 
    ท้องถ่ิน 

23 2,590,000 

รวม 1,008 456,249,462 
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นย้อนหลัง 
 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
    สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

616 392,148,000 562 377,276,300 

2. ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 212 43,929,000 252 60,186,100 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สงัคมและ 
   การรักษาความสงบเรียบรอ้ย 

24 3,880,000 32 4,008,000 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  
   พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

212 25,788,000 106 6,894,830 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนรุักษ์ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

16 5,040,000 33 5,294,232 

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
    และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

16 2,040,000 23 2,590,000 

รวม 1,096 472,825,000 1,008 456,249,462 
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ปัญหาและอุปสรรค 
 
 1. ปัญหาและความต้องการของประชาชนมีเป็นจ านวนมาก แต่งบประมาณในการด าเนินการมีจ านวน
จ ากัด องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัดจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 
 2. ด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจ า ท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรม  จาก
แผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความส าเร็จของโครงการจึงเกิดข้ึนน้อย 
 
 หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเปน็ข้อจ ากัดที่องค์การบรหิารส่วนต าบลจอมประทัดประสบปัญหามาเป็นเวลา
หลายปี เช่นเดียวกับท้องถ่ินอีกหลาย ๆ  แห่ง คือ ภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจ า ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่
ที่ต้องท าในขณะที่รายได้ที่ได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพิ่มข้ึนน้อยมาก  
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 1. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด าเนินโครงการและการติดตามประเมินผล
โครงการทุกโครงการในปีงบประมาณ เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการนั้นๆ ว่าควรจะ
ด าเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอย่างไรบ้างในการด าเนินโครงการในครั้งต่อไป   

2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
นอกจากเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว จะต้องแจ้งให้
กอง/งานต่างๆ รับทราบผลการด าเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน เพื่อจะได้น าผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ
คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
และต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายต่างๆ และงบประมาณที่จะสามารถบริหารจัดการได้  เพื่อให้การบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป 
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แบบท่ี  3  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง :  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2561-2565) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม  
หรือ ไตรมาสที่ 1 จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 
 
ส่วนท่ี 1   ข้อมูลท่ัวไป 
1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จงัหวัดราชบรุ ี
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที ่
 (1)   ไตรมาสที่  1   (ตุลาคม – ธันวาคม)  (2)   ไตรมาสที่  2  (มกราคม - มีนาคม) 

(3)   ไตรมาสที่  3   (เมษายน – มิถุนายน)  (4)   ไตรมาสที  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
  

ส่วนท่ี  2   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติ

ไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ต่อไป  

 
      องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยได้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ดังนี ้ 
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จ านวนโครงการพัฒนาและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

154 98,037,000 114 74,397,600 148 100,302,900 148 100,302,900 148 100,302,900 

2. ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

53 10,982,250 51 11,681,550 53 13,576,550 53 13,202,550 53 13,998,550 

3. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

6 970,000 8 1,002,000 8 1,002,000 8 1,002,000 8 1,002,000 

4. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม  
และการท่องเที่ยว 

53 6,447,000 24 1,529,806 23 1,471,406 23 1,471,406 23 1,471,406 

5. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4 1,260,000 7 1,140,600 7 1,140,500 7 1,140,500 7 1,140,500 

6. ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4 510,000 5 530,000 5 530,000 5 530,000 5 530,000 

รวม 274 118,206,250 209 90,281,556 244 118,023,256 244 117,649,356 244 118,445,356 
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จ านวนโครงการที่บรรจุอยู่ในขอ้บญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
จ านวน 42 โครงการ งบประมาณ 9,270,066.90 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ไดด้ังนี้ 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 7 952,660.00 

2. ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 13 4,887,610.90 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 3 2,508,426.00 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 12 614,342.00 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 4 200,461.00 

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 3 106,567.00 

รวม 42 9,270,066.90 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 

 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ 
    สาธารณูปการ 

233 326,871,850 8 5,525,000 7 952,660.00 

2. ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 76 14,550,800 20 8,359,552 13 4,887,610.90 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สงัคม และการรักษา 
    ความสงบเรียบร้อย 

13 8,180,000 10 885,000 3 2,508,426 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  
    พาณิชยกรรมและการทอ่งเที่ยว 

70 6,892,500 23 1,127,500 12 614,342 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนรุักษ์ 
    ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

10 2,120,000 6 531,200 4 200,461 

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
    และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

8 540,000 5 450,000 3 106,567 

รวม 410 359,155,150 72 16,878,252 42 9,270,066.90 
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ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนด
ระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ  
 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป  
1.  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จงัหวัดราชบรุ ี
2.  วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน   4  ธันวาคม  2562   
 
ส่วนท่ี  2    ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 
1.   ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

โครงการท่ีบรรจุใน                                
แผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะ ปี 2562 

โครงการท่ีด าเนินงาน          
ในปีงบประมาณ 2562 

1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 114 7 
2. ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 51 12 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 8 3 
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 24 12 
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 7 4 
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 5 3 

                                                                                     รวม 209 42 
คิดเป็นร้อยละของโครงการ 

ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2562 
 
- 

 
20.10 

 

แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  

ที่มีการกอ่หนี้ผกูพนั/ลงนามในสัญญา/งบประมาณที่ใช้จริง มีดังนี้  
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
                

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหต ุ
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา 

1 โครงการขุดลอกคลองและก าจัดวัชพืช หมู่ที่ 1-8 120,000 120,000 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั หมูท่ี่ 1-8 158,200 158,200 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
3 โครงการปรังปรงุรางระบายน้ า หมู่ที่ 3 บ้านต้นพลับ 

(ซอยบ้านป้านึก) 
100,000 12,800 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

4 โครงการซ่อมแซมปรบัปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 12,000 12,000 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
5 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ หมู่ที่ 1-8 65,260 65,260 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 98,000 98,000 จ่ายขาดเงินสะสม ด าเนินการแล้วเสร็จ 
7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 

หมู่ที่ 1-8 
486,400 486,400 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

รวม  952,660 952,660   
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  
ที่มีการกอ่หนี้ผกูพนั/ลงนามในสัญญา/งบประมาณที่ใช้จริง มีดังนี้  

 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหต ุ
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา 

1 โครงการจัดกจิกรรมทัศนศึกษาของ ศพด.จอมประทัด 18,470 18,470 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
2 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาของ ศพด.จอมประทัด 28,900 28,900 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
3 โครงการอาหารเสรมิ (นม) ส าหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ. 67,837.60 67,837.60 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
4 โครงการอาหารเสรมิ (นม) ส าหรับเด็ก ศพด.จอมประทัด 17,852 17,852 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
5 โครงการอาหารกลางวันและอาหารว่างส าหรบัเด็กของ  

ศพด.จอมประทัด 
61,940 61,940 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

6 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรบัโรงเรียนวัดแจ้งเจรญิ 
และโรงเรียนบ้านปากสระ 

237,000 237,000 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

7 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกจิกรรมวันเด็กและเยาวชน 17,833.30 17,833.30 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
8 โครงการการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของ ศพด.จอมประทัด 4,478 4,478 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
9 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจ าปี 2562 644,800 644,800 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

10 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ ประจ าปี 2562 3,682,300 3,682,300 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
11 โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินการป้องกันและ

ควบคุมโรคในชุมชน 
53,200 53,200 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

12 โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมก าเนิดฯ 53,000 53,000 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
รวม  4,887,610.90 4,887,610.90   
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  
ที่มีการกอ่หนี้ผกูพนั/ลงนามในสัญญา/งบประมาณที่ใช้จริง มีดังนี้  

 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหต ุ
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา 

1 โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการพัฒนา 
ระบบการเลือกตั้ง 

9,026 9,026 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2 โครงการป้องกันและลดอบุัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ 21,400 21,400 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
3 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์  2,500,000 2,478,000 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

รวม  2,530,426.00 2,508,426.00   
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  
ที่มีการกอ่หนี้ผกูพนั/ลงนามในสัญญา/งบประมาณที่ใช้จริง มีดังนี้  

 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหต ุ
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา 

1 โครงการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่อ่านหนงัสือพิมพห์มูบ่า้น 58,400 58,400 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
2 โครงการสง่เสรมิความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร 8,600 8,600 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
3 โครงการจ้างเหมาบริการในการท าป้ายประชาสมัพันธ์ 5,252 5,252 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
4 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเกบ็ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ 3,600 3,600 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
5 โครงการค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เว็บไซด์ของ อบต. 3,000 3,000 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
6 โครงการพัฒนาศักยภาพและการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภา ผู้น าชุมชน พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ
และพนักงานจ้าง 

300,000 266,905 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

7 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 180,000 180,000 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
8 โครงการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต.จอมประทัด 6,175 7,585 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
9 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามหนังสือสั่งการ 5,000 5,000 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

10 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับผู้บริหาร 16,000 16,000 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
11 อุดหนุนงานทอ่งเที่ยวราชการ “ของดีเมอืงโอง่” 20,000 20,000 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
12 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
40,000 40,000 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

รวม  646,027.00 614,342.00   
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  
ที่มีการกอ่หนี้ผกูพนั/ลงนามในสัญญา/งบประมาณที่ใช้จริง มีดังนี้  

 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหต ุ
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา 

1 โครงการจัดการขยะในต าบลจอมประทัด 112,599 112,599 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
2 โครงการสง่เสรมิ ปรบัปรุง แก้ไข อนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม 

และทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งทอ่งเที่ยวและปรบัปรุงภูมทิัศน์ 
2,730 2,730 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

3 โครงการจัดซื้อถังขยะ 72,600 72,600 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
4 โครงการอบรม รณรงค์ให้ความรู้เรื่องขยะ ในต าบลจอมประทัด 12,532 12,532 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

รวม  200,461.00 200,461.00   
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  
ที่มีการกอ่หนี้ผกูพนั/ลงนามในสัญญา/งบประมาณที่ใช้จริง มีดังนี้  

 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหต ุ
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา 

1 โครงการสง่เสรมิจารีต ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 68,171 68,171 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
2 โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ 

 
16,390 16,390 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

3 โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธีต่าง ๆ  
ในต าบลจอมประทัด 

22,006 22,006 ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

รวม  106,567.00 106,567.00   
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    ส่วนที่ 4 
การ 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    ประกอบด้วย 
 ๑.๑  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  20 คะแนน 
 ๑.๒  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  15 คะแนน 
 ๑.๓  ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
 (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  10 คะแนน 
 (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  10 คะแนน 
 (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 คะแนน 
 (4) วิสัยทัศน ์ 5 คะแนน 
 (5) กลยุทธ์  5 คะแนน 
 (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
 (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 คะแนน 
 (8) แผนงาน  5 คะแนน 
 (9) ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม  5 คะแนน 
 (10) ผลผลิต/โครงการ  5 คะแนน 
 

 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     ประกอบด้วย 
 2.๑  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
 2.๒  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 คะแนน 
 2.3  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 คะแนน 
 2.4  ยุทธศาสตร์และแผนงาน  10 คะแนน 
 2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน  ประกอบด้วย 
  (1)  ความชัดเจนของช่ือโครงการ  5 คะแนน 
  (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน 
  (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
5 คะแนน 
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  (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 คะแนน 
  (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  5 คะแนน 
  (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน 
  (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 คะแนน 
  (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ  5 คะแนน 
   (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 
  (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 คะแนน 
  (11) มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 คะแนน 
  (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 คะแนน 
 

 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน  
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 20 
๒.การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย   65 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) 
     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตร์จงัหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
3.5 กลยุทธ์ (5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยทุธ์ (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเช่ือมโยงยองยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได ้
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบลลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 
3 

 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม 
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 2 

 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

 (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงานฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 2 

 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒ นธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพื้นเมืองและ
ของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 2 

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

 (8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 

 (9) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

(3) 3 

รวมคะแนน 20 20 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

 
2 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

(1) 1 

 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 
 

(2) 2 

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 
 

(2) 2 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได ้
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(2) 2 

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ี
อาจส่ งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(2) 2 

 (7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้น ท่ี มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

(2) 2 

 (8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้ รับ และการเบิกจ่ าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 เช่นสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณการประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถ่ินในเชิงคุณภาพ 

(1) 1 

 (9) ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 -2560 เช่น 
ผลท่ีได้รับ/ผลท่ีส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ี
ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

(1) 1 

รวมคะแนน 15 15 
3.ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 
8 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน 
และยุทธศาสตร์ชาติจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ     แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10) 8 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 8 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส และศักยภาพท่ี
เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

(5) 5 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องท าตามอ านาจหน้าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็น
ถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 5 

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกล
ยุทธ์ท่ีจะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 
 
 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได ้
3.ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงจะเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 5 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่ องใด เรื่องห น่ึงห รือแผนงานที่ เ กิด จากเป้ าป ระสงค์  ตั วชี้ วั ด            
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่ อมโยง
ดังกล่าว 

(5) 5 

3.9 ความเชื่อมโยง
ยองยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5) 5 

3.10 ผลผลิต/
โครงการ 

ผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรือ
อันหน่ึงอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การ จัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(5) 5 

รวมคะแนน 65 59 
รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 94 
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5.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน  
๑. การสรุปสถานการณ์การพฒันา 10 
๒. การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานยุทธศาสตร์การพฒันา 10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกบัโครงการ (5) 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูก่ารตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิ 
และสงัคมแหง่ชาติ 

(5) 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด (5) 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
 ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลกัวิธีการงบประมาณ (5) 
5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลอ้งกบัวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รบั (5) 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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6. แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธ์ศาสตร์ขององค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT  Analysis/Demand  (Demand 
Analysis)/Global  และ   Trend ปัจ จัยและสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิ เค ร า ะ ห์ ศั ก ย ภ า พ ด้ า น เศ ร ษ ฐ กิ จ , ด้ า น สั ง ค ม , ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8 

รวมคะแนน 10 8 
2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่ มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้ วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนิน
ได้ มีจ านวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 8 

รวมคะแนน 10 8 
3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามลักษณะประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงกับสามารถ
เทียงเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) การ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Quantitative) 

10 8 

รวมคะแนน 10 8 
4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้  SWOT Analysis/Demand  
(Demand Analysis)/GlobalDemand/Trend  หรือหลักการการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(Local Sufficiency Economy Plan :LSEP) 

10 8 

รวมคะแนน 10 8 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความขัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวตัถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกใช้ชัดเจนลง
ไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 5 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

(5) 5 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกันแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสู่วัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลอด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรับรองการเชื่อมโยงภูมิภาคและการเป็น
เมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 5 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based  Economy  หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ไปสู้สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ไทยด้วยภาคอุสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้ เปรียบ เชิงเปรียบเที ยบ เช่น  ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 5 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
ม่ังคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) 5 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปรงใส่ (Transparency) 

(5) 5 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง  หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมี
ความโปร่งใส่ในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิ งประจักษ์มี
ความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ หรือรายจ่ายพัฒนาที่
ปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5) 5 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 
ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึ่งพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอาจเกิดจากผลวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 5 

5.12 ผลที่คาดว่าได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ ากับ วัตถุป ระสงค์ห รือมากกว่าวัตถุป ระสงค์  ซ่ึ งการเขี ยน
วัต ถุ ป ระ ส งค์ ค วรค านึ งถึ ง  (1 ) มี ค วาม เป็ น ไป ได้ แ ละค วาม
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล 
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

รวมคะแนน 60 60 
รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 92 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
วันท่ีรายงาน 29 พฤศจิกายน 2562 
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ภาคผนวก 
 
 

- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 
 

- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวมในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบท่ี 1  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ค าชี้แจง : เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
             ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1. เพศ             (๑) ชาย                           (๒) หญิง 

2. อายุ             (๑) ต่ ากว่า ๒๐ ปี                (๒) ๒๐-๓๐ ป ี                     (๓) ๓๑-๔๐ ป ี

                      (๔) ๔๑-๕๐ ปี                   (๕) ๕๑-๖๐ ปี                       (๖) มากว่า ๖๐ ปี 

๓. การศึกษา      (๑) ประถมศึกษา                (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า    (๓) อนุปรญิญาหรือ เทียบเท่า 
                      (๔) ปริญญาตรี                  (๕) สูงกว่าปริญญาตรี              (๖) อื่น ๆ     

๔. อาชีพหลัก     (๑) รับราชการ                   (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ            (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

           (๔) รับจ้าง                        (๕) นักเรียนนักศึกษา              (๖) เกษตรกร 

           (๗) อื่น ๆ (ระบุ)................................................................. ........................ 

 

  ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
  1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวมมากน้อยเพียงใด      

ความพึงพอใจ พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่พอใจ 

1. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม    
3. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมต่อสาธารณะ    
๕. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กจิกรรม    

 
 
 
 



 

 
แบบท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
            แต่ละยุทธศาสตร ์
ค าชี้แจง : เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1. เพศ             (๑) ชาย                         (๒) หญิง 

2. อายุ             (๑) ต่ ากว่า ๒๐ ปี             (๒) ๒๐-๓๐ ป ี                      (๓) ๓๑-๔๐ ป ี

           (๔) ๔๑-๕๐ ปี                 (๕) ๕๑-๖๐ ปี                       (๖) มากว่า ๖๐ ปี 

๓. การศึกษา      (๑) ประถมศึกษา              (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า     (๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
                                                                                                                 

           (๔) ปริญญาตรี                 (๕) สูงกว่าปริญญาตรี              (๖) อื่น ๆ     

๔. อาชีพหลัก     (๑) รับราชการ                  (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ            (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

           (๔) รับจ้าง                      (๕) นักเรียนนักศึกษา               (๖) เกษตรกร 

           (๗) อื่น ๆ (ระบุ)......................................................................................... 

 

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
 1. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน..................... โดยให้คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของท่านเท่าใด 
     

ความพึงพอใจ คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

1. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม  
2. มกีารประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม  
3. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มกีารรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่สาธารณะ  
๕. มีความโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  
๘. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กจิกรรม  

 
 



 

 
 
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 

ท่ี  297/๒๕๖2 
เรื่อง ยกเลิกค าสั่งและแตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  
------------------------------------------------------------------ 

 ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด ที่ 35/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ไปแล้วนั้น 
 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่ด ารงต าแหน่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการส่งผลให้
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด ไม่เป็นปัจจุบัน
ตามข้อเท็จจริง 
 ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 28 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 จึงให้ยกเลิกค าสั่งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นและแต่งตั้งผู้มีรายช่ือและต าแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด ประกอบด้วย 

๑. นางมณีวรรณ  เลิศหลาย  ผอ.รพ.สต.บ้านปากสระ  ประธานกรรมการ 
     ผู้แทนหน่วยงานราชการ 
๒. นายสัณฐิติ  ศิริรักนาวี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2  กรรมการ 
3. นายปรีชา  ฉัตรทอง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4  กรรมการ 
4. นายประเสริฐ  นาคสุขใส  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5    กรรมการ 
5. นายเผชิญ  นุ่มจิตต์   ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
6. นางทิพวรรณ  เกิดป้าน  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
7. ท้องถ่ินอ าเภอวัดเพลง   ผู้แทนหน่วยงานราชการ  กรรมการ 
8. รองปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลจอมประทัด    กรรมการ 
9. นางสุนันทา  ศิริรักนาวี  ผู้ใหญบ่้าน หมู่ 2 ผูท้รงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
10. นายสมชาติ  มณฑาทิพย์  ผช.ผญบ.หมู่ 4 ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ  
11. หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทดั            กรรมการ/เลขานุการ 
12. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน หรือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

     -2-/(3) รายงานผล... 



 

-2- 
 

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อผู้บริหาร
ท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
  (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  20  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖2 
 

                                    

(นายสมชาย   ภิญโญ) 
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลจอมประทัด 

 


