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************************* 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (3)  ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นทราบ  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย
อย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
  อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (3)  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลปุาโมง  ได้เสนอผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปุาโมง  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปุาโมง  
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปุาโมง  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563  ในวันที่  
10 พฤศจิกายน  2563  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปุาโมง ต่อไป 
 
  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   10   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
 

 
 

(นายแก้ว  ยิ่งวงค์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปุาโมง 

 
 

 
 

 



 
 
 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ ข้อ ๓๐  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๓)  ที่
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒    

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปุาโมง  จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  เพื่อรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปุาโมงทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผล
การติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 
 
 
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
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เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ 

ที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่าง   เพ่ือประชาชน  
ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  แม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด     
ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยให้จัดท าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็น
การก าหนดรายละเอียดแผนงาน  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่น
ได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

 
๑) เป็นการลด............ 
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๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่  เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  เพราะฉะนั้น  จึงต้องมีการติดตามและประเมิลผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้
ตามเปูาหมายที่วางไว้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลปุาโมง  
ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  และแก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ไปแล้ว  แต่ต่อมาได้
ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. 
๒๕๖๒  เพราะฉะนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลปุาโมง  จะต้องด าเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว  ซึ่งประกอบไปด้วย   

 

 ๑.  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  ขององค์การบริหารส่วนต าบลปุาโมง 
ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่  10  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖3     
   

๒.  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  
เพ่ือรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลปุาโมง  จึงต้องด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ขึ้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  ดังนี้ 

/(๑) ก าหนด.......... 
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  (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒)                                      

 

 
 
 
“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง 

“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเปูาหมายหรือไม่อย่างไร 
เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้
ข้อมูลปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้า
หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้าน
ต่าง   เป็นการให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของโครงการต่าง  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเปูาหมาย   การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่าง  ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่
ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับ
ความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่
จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน 
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะ
เลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง
เป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ 

/ด าเนินการ............. 
 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาก
การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

   

ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่าง   เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการด าเนินการ
ใด   ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วน
เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปู าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  
ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุ
ทศาสตร์และแนวทางท่ีถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝุายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบ
เพ่ือการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไป
ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการ
ด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัด
ระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซึ่ งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของ
นโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย 
(policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย 
(policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ  จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือ
ยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า  ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  
องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงาน
ราชการอ่ืน   และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

 
/ความส าคัญ............... 

 
 
 



 
5 

 
ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตาม

ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรม
ต่าง  ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การ
วางแผนการพัฒนาในปีต่อ  ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็
ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่าง  ที่เป็นจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้
มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อ
พบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้าย
เมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่าง  พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเปูาประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

/๔.ขั้นตอน....... 
 
 

 

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 
6 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) ข้อ  ๒๘  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและ

อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๑๑)  แต่ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบล 
ปุาโมง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปุาโมง ค าสั่งที่  507/
๒๕๖2 ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖ ข้อ  ๒๘  ซึ่งคณะกรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๓)  ที่
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒    

/ขั้นตอนที่ ๕ .............. 
 

๔.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิ ดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้ งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ  ๓๐ (๕)  ที่
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓        

 

 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

/๕.กรอบ......... 

ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย
อย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปุาโมง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ข้อ  ๗  และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

๕.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง 
(adequacy)  ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

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

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของ
ประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี   มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟูาสาธารณะ
ครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   
 

/(2) ด้านงาน...... 
 

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สู งอายุ   ผู้ พิการ ผู้ปุวยเอดส์  
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก

มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และ
ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็น
ชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของ อบต. ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดย

พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามี
ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

/๕.๒การวิเคราะห์........ 
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๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการ 
บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้
หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน        

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
  ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตร์  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖3  รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   

๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

๕.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
/๖.ระเบียบ.......... 
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 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
น าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง  ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  

ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง  ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง   อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่าง  
มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์
ต่าง  เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้ง ไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

/(๒)วิธีการ............ 

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการ
ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการ
ด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
 
   

     สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   

๗.๑  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องด าเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

       (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ในเชิงปริมาณ   

(๑.๑)  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
   (๑.๒)  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan :  Electronic Plan)       
 (๒)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  มีการวัดผลดังนี้   

(๒.๑)  แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)        
(๒.๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

(๒.๓) การติดตามและประเมินผลโครงการตาม  Kpis (Key Performance Indicator) 
และผลกระทบ ( Impact)  ด าเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ  โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ  หรือ 
คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม 

(๒.๔)  การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ อบต.ใน
ภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปุาโมงในภาพรวม 

 
 

/แบบที่  ๓/๓...   
 

๗.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 



 
13 

 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลป่าโมงในแต่ละยุทธศาสตร์ 
(แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓  ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผน

ไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลป่าโมง    
 
 
 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                         

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรื อไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้
การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง     

 
/(๙) การประเมิน........ 

 
 

๘.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย

โครงการให้ครอบคลุมกว้างขว้างยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
 
 

 
********************************** 
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ส่วนที่  ๒ 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ ได้ก าหนดแนว
ทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดไว้ดังนี้ 
 ส าหรับวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  เป็นแนวทางใน
การติดตามการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลปุาโมง ว่าได้จัดท างบประมาณให้มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลปุาโมง  ดังนี้ 

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒559 - ๒๕๖๓)  

เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปุาโมง  เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  ซึ่งเป็นการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี อ าเภอเดชอุดม และ
แผนชุมชนต าบลปุาโมง 

1.2.2  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

พันธกิจการพัฒนา  ประกอบด้วย 
1.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการให้ได้ 

มาตรฐานมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

2.  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถ 
    พ่ึงตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    
3.  การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวาง 
    แผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
4.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา 
     ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
5.  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
     เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 
6.  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว  และการจัดการ    
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

/7. การสร้าง……….. 

การติดตามและประเมนิผล 
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7.  การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหาร  
     การเงินการคลังให้สอดรับกับอ านาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม  และที่ได้รับโอนจาก   
     การกระจายอ านาจจากรัฐบาล 

  8.  การเพ่ิมศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้น าและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมี 
    ประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่น  

เป้าประสงค์/จุดมุ่งหมาย  
1. การคมนาคมสะดวก 
2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง 
3. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวธรรมาภิบาล 
4.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส่งเสริมการศึกษา  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี 
7.  ประชาชนมีสุขภาพดี 
8.  พัฒนาและจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
9.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลภาวะและมีความยั่งยืน 
10. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
11.  ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุได้รับการดูแล 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1.  ต่อเติม  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ระบบไฟฟูาสาธารณะ 
2.  ก่อสร้าง ต่อเติม  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน 
3.  ขยายเขตระบบโทรศัพท์สาธารณะ 
4.  ก่อสร้าง ปรับปรุง ภาชนะเก็บน้ าและพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ 
5.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ า 
6.  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
7.  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
8.  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  9.  บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
10. ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  11.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการลดรายจ่าย 
12.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มรายได้ 
13.  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
14.  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
15.  บริหารจัดการการศึกษา 
16.  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงาม 

  17.  ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
18.  การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ 
19.  การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการด าเนินงาน 
20.  ส่งเสริมระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

/วิสัยทัศน์........ 
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วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

“บริหารโปร่งใส  เสริมรายได้ท่ัวต าบล สร้างชุมชนเข็มแข็ง 
   สุขภาพแข็งแรงด้วยกีฬา ปลอดปัญหายาเสพติด หนึ่งผลิตภัณฑ์เสื่อกก” 
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โครงการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

   แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
  

 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

รายละเอียดโครงการ รายละเอียดงบประมาณ 
 

จ านวน
โครงการตาม

แผนฯ 

จ านวนโครงการ
ตามข้อบัญญัติ
และงบอ่ืนที่ได้

ด าเนินการ 

 
จ านวนโครงการ

ที่ได้ปฏิบัติ 

 
งบประมาณตาม

แผนฯ 

 
งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติและ
งบประมาณอ่ืน 

 
งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายจริงใน
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 148 14 14 127,403,300 4,076,400 4,007,500 
2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 31 41 41 8,750,600 7,014,420 6,688,855 
3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 2 2 7,190,000 40,000 15,600 
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 21 3 3 1,602,500 92,500 44,130 
5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 30 15 5 4,499,423 3,170,343 2,413,312.60 
6. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 29 31 31 5,067,000 4,525,900 4,135,651.90 

รวม 267 106 106 41,844,523                                  18,919,563 17,305,049.50 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2562) 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติต าบล 
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  148 14 13.21 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 31 41 38.68 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 2 1.89 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 21 3 2.83 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม 30 15 14.15 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 29 31 29.24 

รวม 267 106 39.70 

 
แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปุาโมง  

คณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปุาโมง  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็น
สื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญใน
การน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบ
ติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัว
บ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์
โดยรูปแบบต่าง  ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปุาโมง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖2 - กันยายน ๒๕๖3)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัว
บ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   

 
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่าง   ซึ่งสามารถ
แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ 
ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (Input) 
กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การ
ด าเนินงานที่เกิดข้ึน  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การ
ปฏิบัติก็คือ  การมีส่วนร่วม 

/ของผู้.............. 
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ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  
ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะ
เริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบาง
แผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system)  เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจาก
การด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก ( in – depth  
evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    
๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม ส าเร็จ
เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล
านั้นจะหาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการ
ประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไป
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น 
๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการ

จัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตาง  โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือ
กระตุ้นให ขาราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  

 
๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     
 

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑  ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
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ส่วนที่  ๓ 
 
 

 
 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๓.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
 (๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๓)  ดงันี้  
               ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)     
 (๒)  แผนพฒันาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕  คะแนน)    

(๓)  การน าแผนไปปฏิบัติ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

 
๓.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 

คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๐   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า  ๒๐     =   ต้องปรับปรุง 

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 ผล  

ผลการวิเคราะห์การตดิตามและการประเมินผล 
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ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก  ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนต าบลปุาโมง...................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒.๑  มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน)    
๒.๒  มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล/เมือง)   
2.๓  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๔  มีการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  

  

2.๕  มีการรวมรวมข้อมูลจากข้อ  ๒.๔  เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) (๕) 
     ๓.๖  เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

๒๐ 
(๓) 

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

(๒) (๒) 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) (๒) 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) (๒) 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน  

(๒) (๒) 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) (๓) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

๒๐ 
(๕) 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) (๓) 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  (๓) 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง  
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) (๓) 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง  ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) (๓) 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓) (๓) 
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๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

๖๐ 
(๑๐) 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 

 
 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) (๕) 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
 

(๕) (๕) 
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๓.๖ เปูาประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕) (๕) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) (๕) 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) (๕) 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ ๕๘ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๓  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) (๕) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) (๕) 
     ๕.๕  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (5) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (5) (5) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (5) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (5) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (5) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (3) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
คาดว่าที่จะได้รับ 

(5) (5) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (5) 
รวมคะแนน 100 98 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่าง  เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง  ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิค  มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง  
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้น  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง  มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเปูาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง  มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง  จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
 

๑๐ ๑๐ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี 
 
๕.๕ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๕๘ 
(๕) 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (๕) 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเปูาหมายรอง 

(๕) (๕) 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส
ความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) (๕) 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) (๕) 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง Thailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เปูาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (๕) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) 
 
 
 
 
 

(๕) 
 
 
 
 
 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5) 
 
 
 
 
 

(5) 
 
 
 
 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 
 
 

(5) 
 
 
 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5) (3) 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่ ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕) (๕) 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘ 
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สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ านวน
โครง 
การ 

 
งบประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครง 
การ 

 
งบประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

 
งบประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

 
งบประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

 
งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 87 78,983,300 148 127,403,300 176 129,820,536 104 87,034,500 230 136,182,996 745 559,424,632 

2. การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิตและสังคม 28 8,730,600 31 8,750,600 32 8,954,600 32 8,954,600 32 8,950,600 155 44,341,000 
3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 170,000 9 7,190,000 9 7,590,000 7 7,170,000 6 170,000 36 22,290,000 

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                                                   21 1,602,500 21 1,602,500 21 1,602,500 21 1,602,500 21 1,602,500 105 8,012,500 
5. การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม  

26 3,869,833 31 4,499,423 31 4,539,423 31 4,539,423 31 4,539,423 149 21,977,525 

6. การพัฒนาดา้นการเมืองและการบรหิาร
จัดการ 

26 4,030,000 31 5,067,000 33 5,888,000 27 2,530,000 39 5,338,000 154 22,853,000 

รวม 194 97,386,233 267 41,844,523 302 45,841,523 222 111,831,023 359 156,783,519 1,343 453,686,821 



34 
 

    
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.
2563) 

บรรจุใน 
ข้อบัญญัติต าบล 
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 176 27 25.47 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 32 35 33.02 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9 3 2.83 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 21 2 1.89 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม  

31 12 11.32 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ 

33 27 25.47 

รวม 302 106 35.10 
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)  ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้  

(106 โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ

ของ
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  302 45,841,523 

35.10 35.10 35.10 

2 ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

90 14,975,799 

3 จ่ายขาดเงินสะสม 11 3,934,000 
4 เงินโอนงบประมาณ 5 479,700 
5 จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = 90 +  
- เงินสะสม  = 11 + 
- เงินโอนงบประมาณ = 5 

106 19,389,499 

6 สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = 90 + 
- เงินสะสม =  11 + 
- เงินโอนงบประมาณ = 5 

106 17,311,654.60 
(12,897,954.60+ 

3,934,000 + 
479,700) 

 
 

แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
ตามยุทธศาสตร์การพฒันา 
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สรุปผลการติดตามด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (พ.ศ.2561 – 2565) 

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน 2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
 
 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่อยู่
ในระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 14 13.21 - - 134 77.46 - - - - 148 55.43 
2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 41 38.68 - - - - - - - - 31 11.61 
3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 1.89 - - 6 3.47 - - - - 8 2.99 

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 2.83 - - 18 10.40 - - - - 21 7.86 
5. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  
ประเพณีวัฒนธรรม 

15 14.15 - - 15 8.67 - - - - 30 11.23 

6. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ 

31 29.24 - - - - - - - - 29 10.86 

รวม 106 39.70 - - 173 64.79 - - - - 267 100 
 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
         ดังนั้น  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2561 – 2565)  (เดือนตุลาคม ๒๕61 ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖2)    
ยุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ. 2562)  จ านวน  267  โครงการ  และโครงการที่ด าเนินการปฏิบัติได้จริงงบ อบต. และรวมงบประมาณ
อ่ืน   จ านวน  106  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  39.70% (106 x 100 ÷ 267)  แสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลปุาโมง  มีการด าเนินการตามแผนแต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้
ครบตาม 
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แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่  ๑ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลปุาโมง 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงาน  เดือนตุลาคม  ๒๕62 – เดือนกันยายน  ๒๕๖3 

 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
1.3  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2563) 

จ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติจริง 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 176 27 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 32 35 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 3 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 21 2 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม  31 12 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 33 27 

รวม 302 106 
 

แบบ3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงใน
ภาพรวมส่วนที่  3  ผลการด าเนินงาน 

๔.  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม √   
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  √  
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจรรม √   
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  √  
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  √  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  √  
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา √   
8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  √  
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  √  

ภาพรวม  √  
/สรุปผลจาก............. 
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(สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนแบบท่ี 3/2 และ 3/3) 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

............................................................................................................................................................. 
**เก็บข้อมูลประชาชนต าบลป่าโมง  หมู่ที่ 1 – 10  จ านวน  203  ชุดมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (1)   ชายจ านวน  77 คน   (2)   หญิงจ านวน 126 คน 
 
2. อายุ  (1)  ต่ ากว่า   20  ป ี  จ านวน  -  คน    (2)  ระหว่าง  20 - 30 ปี   จ านวน  2  คน 

(3)  ระหว่าง  31 - 40 ปีจ านวน  14  คน   (4)  ระหว่าง  41 - 50 ปี  จ านวน 56 คน 
(5)  ระหว่าง  51 - 60 ปีจ านวน  60  คน   (6)  มากกว่า 60 ปีขึ้นไป   จ านวน 6 คน 

 
3. การศึกษา (1)  ประถมศึกษาจ านวน  152 คน     (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   จ านวน 47 คน 

(3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  จ านวน 2 คน  (4)   ปริญญาตรี จ านวน  1 คน 
(5)  สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน  - คน           (6)   อ่ืน  จ านวน  1  คน  (ไม่ได้เรียน) 

 
4. อาชีพ (1)  รับราชการ   จ านวน  2  คน  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน  1  คน 

(3)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน 11 คน  (4)  รับจ้าง จ านวน  28  คน 
(5)  นักเรียน/นักศึกษา  จ านวน  1 คน  (6)  เกษตรกร จ านวน  160  คน 
(7)  อ่ืน  (ระบุ)…… (ไม่มี) 

 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็น 
ความพึงพอใจของประชาชน 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 154คน 12  คน 35  คน 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม 153  คน 15  คน 34  คน 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจรรม 156  คน 10  คน 36  คน 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 143  คน 17  คน 40  คน 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 144  คน 21  คน 37  คน 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 144  คน 21  คน 36  คน 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 153  คน 12  คน 35  คน 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 147  คน 18  คน 34  คน 

คิดเป็นร้อยละ 75.38% 6.88% 17.74% 

จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง ในเขตต าบลปุาโมง  จ านวน  203  คน ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปุาโมง  ในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 74.29 %  มี
ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  7.71 %  และไม่มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  17.98 % 

/แบบ 3/3........ 
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แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง   ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 

๒.  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.22 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.03 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจรรม 7.16 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.09 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.01 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.03 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.26 
8)  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.07 
๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.12 

ภาพรวม 7.11 
จากการส ารวจความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 100 คน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้นฐาน ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 7.11 คะแนน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
1)  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.33 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.40 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจรรม 7.11 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.09 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.21 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.01 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.44 
8)  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.76 
๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.56 

ภาพรวม 7.32 
จากการส ารวจความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 100 คน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 
10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 7.32 คะแนน 

/ยุทธศาสตร์......... 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1)  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.45 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.32 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจรรม 7.44 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 6.88 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.33 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.12 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.45 
8)  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.66 
๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.12 

ภาพรวม 7.32 
จากการส ารวจความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 100 คน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 7.32 คะแนน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1)  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.12 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.22 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจรรม 7.04 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.12 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.99 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.12 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.12 
8)  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.33 
๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.77 

ภาพรวม 7.09 
จากการส ารวจความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 100 คน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 7.09 คะแนน 
 

/ยุทธศาสตร์............... 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม 
1)  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.01 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.55 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจรรม 7.12 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.01 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.95 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.21 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.21 
8)  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.36 
๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.15 

ภาพรวม 7.45 
จากการส ารวจความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 100 คน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม 
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น  7.45 คะแนน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
1)  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.45 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม 7.00 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจรรม 7.12 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.88 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.22 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.77 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.22 
8)  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.55 
๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6.88 

ภาพรวม 7.24 
จากการส ารวจความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 100 คน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น  7.24 คะแนน 
 

******************************* 
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การรายงานผลการด าเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี พ.ศ. 2561 – 2565  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการปฏิบัติได้จริง งบ อบต. และรวมงบประมาณอื่นๆ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   มีดังนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

1 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อ DLTV ตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

29,500 เพ่ือจัดซื้อ DLTV ตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

จัดซื้อ DLTV ตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  
จ านวน 1 เครื่อง 

/ 
(29,500) 

 

2 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังบ้านปุาโมงน้อย  
ต าบลปุาโมง  หมู่ที่ 3 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

126,700 สายที่ 1ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง(ซอยนานาย 
เกรียงไกร  อรุณเรือง) ตาม
รายละเอียดดังนี้  
-เสริมดินคันทาง กว้าง 4.00 
เมตร ผิวจราจรกว้าง  3.00  
เมตร ยาว 630.00  เมตร สูง
เฉลี่ย  0.30  เมตร หรือ
ปริมาตรดินถมไมน่้อยกว่า 926 
ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง
ตลอดสาย 
-ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 700  เมตร หนา
เฉลี่ย  0.10  เมตร หรือ
ปริมาตรลูกรังไมน่้อยกว่า 294 
ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง
ตลอดสาย 
-  วางท่อระบายน้ าคอนกรีต 
ขนาด ศก.0.40 x 1.00  เมตร 
จ านวน  3 จุด ละ 5 ท่อน รวม
เป็น  15  ท่อน 

ให้ประชาชนเดินทางสะดวก
และท าให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ 

/ 
(125,000) 

 

 
 



43  
        

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

     เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน สายที่ 2  ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
(เส้นวัดปาุ) ตามรายละเอียดดังนี้ 
-ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 430  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  
เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
240 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง
ตลอดสาย 
-  เปลี่ยนท่อระบายน้ าคอนกรีตขนาด 
ศก.0.40 x 1.00  เมตร   1 จุด 
จ านวน 2 ท่อน(พร้อมปูายโครงการ
ตามแบบก าหนด  จ านวน  1  ปูาย) 

  

3 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านปุาโมงน้อย   
ต าบลปุาโมง หมู่ที่ 3  
ซอยร่องแดงตอนล่าง 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

273,300 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 160 
เมตร หนา 0.15  เมตรหรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า  480ตร.ม โดยใช้
คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัดประลัย 
240 กก./ตร.ซม. ตาม มอก.213 
– 2552.ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.50  เมตรหรือตามสภาพถนน 
รายละเอียดตามแบบ  
อบต.ปุาโมง(พร้อมปูายโครงการ
ตามแบบก าหนด  จ านวน 1 ปูาย) 

/ 
(270,000) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

4 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยูพร้อมฝาปิดบ้าน 
ป่าโมง ต าบลป่าโมงหมู่ที่ 
10 
 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

413,200 เพ่ือให้การระบายน้ า
สะดวกขึ้นและขยาย 
ผิวจราจร 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปิด บ้านปุาโมง หมู่ที่ 
10 ขนาดภายใน 0.30X0.30  
เมตร ยาว 167  เมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
ปุาโมง)พร้อมปูายโครงการตาม
แบบก าหนด  จ านวน  1  ปูาย 

/ 
(409,000) 

 

5 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง 
ย่ าเต่า  ต าบลปุาโมง 
หมู่ที่ 7 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

398,400 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน สายที่ 1จากบ้านหนองย่ าเต่า – 
ส านักสงฆ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว 60.00  เมตร 
หนา 0.15  เมตรหรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า  240ตร.ม  โดยใช้
คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัดประลัย 
240 กก./ตร.ซม. ตามมอก.213 – 
2552.ไหล่ทางลูกรังกว้างขา้งละ   
0.50  เมตรหรือตามสภาพถนน  
สายที่ 2 เส้นหมู่ที่ 7 – บ้านโนน
ยาง  ต าบลสระสมิง  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.50 เมตร  ยาว 
50.00 เมตร หนา 0.15  เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  175ตร.ม  
โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอดั
ประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม 
มอก.213 – 2552.ไหล่ทางลกูรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตาม
สภาพถนน  

/ 
(394,400) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

6 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
โนนค้อ  ต าบลปุาโมง 
(สายบ้านโนนค้อ – ศพด.
หนองผอุง)  หมู่ที่ 6 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

399,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล.  สายบ้าน 
โนนค้อ – ศพด.หนองผอุง  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  
175 เมตร หนา 0.15  เมตร
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  700 
ตร.ม  โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ
ก าลังอัดประลัย 240 กก./ตร.
ซม. ตาม มอก.213 – 2552.
ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50  เมตร
หรือตามสภาพถนน  รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ปุาโมง (พร้อม
ปูายโครงการตามแบบก าหนด  
จ านวน  1  ปูาย) 

/ 
(395,000) 

 

7 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดอน
พยอมต าบลปุาโมง  
(จากบ้านดอนพะยอม– 
บ้านค ากลาง)หมู่ที่ 8 
 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

399,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านดอนพยอม– บ้าน 
ค ากลาง  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว  175 เมตร 
หนา 0.15  เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า  700 ตร.ม  โดยใช้
คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัด
ประลัย 240 กก./ตร.ซม. ตาม 
มอก.213 – 2552.ไหล่ทาง
ลูกรังกว้าง 0.50  เมตรหรือตาม
สภาพถนน  รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ปุาโมง (พร้อมปูาย
โครงการตามแบบก าหนด  
จ านวน  1  ปูาย) 

/ 
(395,000) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

8 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน 
ค ากลาง  ต าบลปุาโมง  
เส้นอนามัย หมู่ที่ 5 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

368,200 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล.  เส้นอนามัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 161.50 เมตร หนา 0.15  
เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
646ตร.ม  โดยใช้คอนกรีต
ผสมเสร็จก าลังอัดประลัย 240 
กก./ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 
2552.ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ   
0.50  เมตรหรือตามสภาพถนน 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ปุา
โมง(พร้อมปูายโครงการตามแบบ
ก าหนด  จ านวน  1  ปูาย) 

/ 
(364,000) 

 

9 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว
ยูพร้อมฝาปิดบ้านปุาหวาย 
ต าบลปุาโมง  จากถนน
หมายเลข 24 -บ้านนาย
สมศักดิ์  ชินปุา  หมู่ที่ 4 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

400,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปิด  จากถนนหมายเลข 
24 –บ้านนายสมศักดิ์  ชินปุา
ขนาดภายใน 0.30X0.30 เมตร 
ยาว 162เมตร รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ปุาโมงพร้อมปูาย
โครงการตามแบบก าหนด  
จ านวน  1  ปูาย 

/ 
(396,000) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

10 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน 
ปุาโมงใหญ่  ต าบลปุาโมง  
ซอยอุดมสุข  หมู่ที่ 1 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

394,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุดมสุข  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 234.00 เมตร หนา 0.15  
เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
702ตร.ม  โดยใช้คอนกรีต
ผสมเสร็จก าลังอัดประลัย 240 
กก./ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 
2552.ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน 
รายละเอียดตามแบบ อบต. 
ปุาโมง  (พร้อมปูายโครงการตาม
แบบก าหนด  จ านวน  1  ปูาย) 

/ 
(398,300) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

11 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน 
ปุาโมงใหญ่  ต าบลปาุโมง  
ซอยสุขสามัคคี  หมู่ที่ 2 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

411,400 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขสามคัคี  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15  
เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  720
ตร.ม  โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ
ก าลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. 
ตาม มอก.213 – 2552.ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50  เมตรหรือ
ตามสภาพถนน รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ปุาโมง (พร้อมปูาย
โครงการตามแบบก าหนด  จ านวน  
1  ปูาย) 

/ 
(407,000) 

 

12 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้าน 
ค ากลาง  ต าบลปุาโมง  
(ร่องมันเหลือง) หมู่ที่ 5 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

389,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ร่องมันเหลือง  
ขนาด1.80X1.80 เมตร  ยาว 
7.20 เมตร (2 ช่อง)รายละเอียด
ตามแบบ กรมทางหลวงชนบท
(พร้อมปูายโครงการตามแบบ
ก าหนด  จ านวน  1  ปูาย) 

/ 
(385,000) 

 

13 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
คอนกรีตร่องดอนพยอม  
หมู่ที่ 8 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

270,000 เพ่ือให้การระบายน้ า
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต 
ร่องดอนพยอมขนาดกว้าง 
2.10×1.8 เมตร  ยาว 7.20 
เมตร ตามแบบมาตรฐานท่อลอด
เหลี่ยมคสล. (กรมทางหลวง
ชนบท)(พร้อมปูายโครงการ 
จ านวน 1 ปูาย) 

/ 
(245,400) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

14 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองย่ าเต่า  (จากบา้น
หนองย่ าเต่า – ส านักสงฆ์) 
หมู่ที่ 7  ต าบลปุาโมง  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

270,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองย่ า
เต่า  (จากบ้านหนองย่ าเต่า – 
ส านักสงฆ์) ช่วงที่ 1ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 
9.30 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  27.90
ตร.ม  โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ
ก าลังอัดประลัย 240 กก./ตร.
ซม. ตาม มอก.213 - 2552.
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50  
เมตรหรือตามสภาพถนน 
ช่วงที่ 2ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว 111.50 
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  446ตร.ม  
โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัด
ประลัย 240 กก./ตร.ซม. ตาม 
มอก.213 - 2552.ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50  เมตร
หรือตามสภาพถนนรายละเอียด
ตามแบบ อบต.ปุาโมง (พร้อม
ปูายโครงการตามแบบก าหนด  
จ านวน  1  ปูาย) 

/ 
(267,000) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

15 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านปุาโมงใหญ่ (เส้นจาก
บ้านนายส าลี) หมู่ที่ 1 
ต าบลปุาโมง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

155,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปุาโมง
ใหญ่  (เส้นจากบ้านนายส าลี)  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
272ตร.ม  โดยใช้คอนกรีต
ผสมเสร็จก าลังอัดประลัย 240 
กก./ตร.ซม. ตาม มอก.213 - 
2552.ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.50  เมตรหรือตามสภาพถนน
รายละเอียดตามแบบ อบต.ปุา
โมง (พร้อมปูายโครงการตามแบบ
ก าหนด  จ านวน  1  ปูาย) 

/ 
(152,000) 

 

16 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองผอุง (จาก ศพด.
บ้านหนองผอุง– รพ.สต. 
ค ากลาง)  หมู่ที่ 9  ต าบล 
ปุาโมง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

270,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง 
ผอุง  (จากศพด.บ้านหนองผอุง 
ถึง รพ.สต.ค ากลาง)  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 
118.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  747
ตร.ม  โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ
ก าลังอัดประลัย 240 กก./ตร.
ซม. ตาม มอก.213 - 2552.
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50  
เมตรหรือตามสภาพถนน
รายละเอียดตามแบบ อบต. 
ปุาโมง (พร้อมปูายโครงการตาม
แบบก าหนด  จ านวน  1  ปูาย) 

/ 
(267,000) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

17 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรั้วรอบ
ศาลาประชาคมบ้านค าลาง
หมู่ที่ 5 ต าบลปุาโมง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

161,000 เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ก่อสร้างรั้วรอบศาลาประชาคม
บ้านค าลาง ต าบลปุาโมง ยาว 
106 เมตร  รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ปุาโมง (พร้อมปูาย
โครงการตามแบบก าหนด  
จ านวน  1  ปูาย) 

/ 
(159,500) 

 

18 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างห้องน้ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กภายในสังกัด 
อบต.ปุาโมง  ต าบลปุาโมง 
 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

120,000 เพ่ือให้ห้องน้ าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลปาุโมง ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กภายในสังกัด อบต.ปุาโมง  
ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 
3.00 เมตร จ านวน 2 หลัง  
รายละเอียดตามแบบ อบต. 
ปุาโมง (พร้อมปูายโครงการตาม
แบบก าหนด จ านวน 1 ปูาย) 

/ 
(119,000) 

 

19 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปดิบา้น 
ปุาโมง  หมู่ที่ 10  ต าบล 
ปุาโมง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

270,000 เพ่ือให้การระบายน้ า
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปิดบ้านปุาโมง  ขนาด
ภายใน 0.30×0.30 เมตร  ยาว 
118 เมตร รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ปุาโมง (พร้อมปูายโครงการ
ตามแบบก าหนด จ านวน 1 ปูาย) 

/ 
(267,000) 

 

20 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
จากบ้านค ากลาง (ซอยเบิก
บาน)  หมู่ที่ 5  ต าบลปาุโมง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

109,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากบา้นค า
กลาง (ซอยเบิกบาน)โดยลงลูกรัง
ซ่อมผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตรหรือปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 839 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งตลอดสาย(พร้อมปูาย
โครงการตามแบบก าหนด จ านวน 
1 ปูาย) 

/ 
(105,900) 

 

 



               52 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

21 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
จากบ้านปุาโมง หมู่ที่ 1 
ต าบลปุาโมง– บ้านเสาเล้า 
ต าบลนาส่วง (เส้นหนอง
ใหญ่) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

115,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากบ้านปุา
โมง หมู่ที่ 1 ต าบลปุาโมง – บ้าน
เสาเล้า ต าบลนาส่วง (เส้นหนอง
ใหญ่) โดยลงลูกรังซ่อมผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,600 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
896 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง
ตลอดสาย (พร้อมปูายโครงการ
ตามแบบก าหนด จ านวน 1 ปูาย) 

/ 
(113,000) 

 

22 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
บ้านปุาโมงน้อย หมู่ที่ 3 
ต าบลปุาโมง  
 
 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

109,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านปุาโมง
น้อย ต าบลปุาโมง ดังนี้ 
สายที ่1 ซ่อมแซมถนนลูกรังจาก
เส้นนาพ่อรอง – บ้านปุาหวาย 
ตามรายละเอียดดังนี้ 
- ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 367 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งตลอดสาย 
สายที่ 2ซ่อมแซมถนนลูกรังห้วย
แดงตอนบน ตามรายละเอียด
ดังนี้ 
- ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 252 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งตลอดสาย 

/ 
(108,000) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

- - - - - - - ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 220 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งตลอดสาย 
(พร้อมปูายโครงการตามแบบ
ก าหนด จ านวน 1 ปูาย) 

-  

23 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
บ้านปุาหวาย(จากสี่แยกนาย
หนูพร นิ่มนึก – สามแยกบ้าน
ค ากลาง)  หมู่ที่ 4  ต าบล 
ปุาโมง  
 
 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

260,200 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านปุาหวาย
น้อย หวาย (จากสี่แยกนายหนพูร 
นิ่มนึก – สามแยกบ้านค ากลาง)  
ดังนี้ 
ช่วงที ่1  ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,470 
ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอด
สาย 
ช่วงที่ 2  ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 950 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 532 
ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอด
สาย 
(พร้อมปูายโครงการตามแบบ
ก าหนด จ านวน 1 ปูาย) 

/ 
(252,000) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

24 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงต่อเติม
ห้องเก็บของ  อบต.ปุาโมง   

เงินโอน
งบประมาณ 

250,000 เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและมีความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน
ของหน่วยงาน 
 

ปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของ 
อบต.ปุาโมง  เดิมมีพ้ืนที่ 84  
ตารางเมตร ปรับปรุงต่อเติมใหม่ 
88  ตารางเมตร รวมพ้ืนที่
ทั้งหมด 172  ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ปุา
โมง (พร้อมปูายโครงการตามแบบ
ก าหนด  จ านวน  1  ปูาย) 

/ 
(247,000) 

 

25 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติม
ส านักงาน อบต. ปุาโมง 
 
 

เงินโอน
งบประมาณ 

112,000 เพ่ือเตรียมความพร้อม
ด้านสถานที่ส านักงาน
และในการจัดประชุม
และมีเครื่องมือที่ทันสมัย 

ปรับปรุงส านักงาน อบต. 
ปุาโมง  ดังนี้ 
- ปรับปรุงห้องท างาน
ประธานสภา ขนาดกว้าง  4.50  
เมตร  ยาว  5.00  เมตร   
- เปลี่ยนประตูอาคารส านักงาน
ขนาดกว้าง  2.60  เมตร สูง 
2.50  เมตร  รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ปุาโมง (พร้อมปูาย
โครงการตามแบบก าหนด จ านวน  
1  ปูาย) 

/ 
(108,000) 

 

26 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาเอนกประสงค์บ้านปุา
โมงน้อย (หลังเก่า)  หมู่ที่ 3 
ต าบลปุาโมง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

160,000 เพ่ือใช้เป็นที่จัดกิจกรรม
ต่าง   ของประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
เอนกประสงค์บ้านปุาโมงน้อย 
(หลังเก่า)  ชนาดกว้าง 12.00 
เมตร  ยาว 12.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ปุา
โมง (พร้อมปูายโครงการตามแบบ
ก าหนด จ านวน  1  ปูาย) 

/ 
(158,000) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

27 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังบ้านปุาโมงใหญ่ 
หมู่ที่ 2 ต าบลปุาโมง  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

270,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน
ปุาโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 ต าบลปุาโมง 
ดังนี้ 
สายที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง (เส้นนานายคูณ – นานาย
พิน) ตามรายละเอียดดังนี้ 
- ถมดินเสริมคันทาง กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 90 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.30 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 205 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งตลอดสาย 
- ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 490 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 205 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งตลอดสาย 
สายที่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง (จากนานางกอง – ห้วย
นางตุ้ม)  ตามรายละเอียดดังนี้ 
- ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 100 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งตลอดสาย 

/ 
(257,400) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

- - - - - - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน
ปุาโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 ต าบลปุาโมง 
ดังนี้ 
สายที่ 3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง (เส้นหน้าอนามัย – ห้วย
นางตุ้ม) ตามรายละเอียดดังนี้ 
- ถมดินเสริมคันทาง กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 400 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.45 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม. พร้อม
เกรดปรับแต่งตลอดสาย 
- ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 728 ลบ.ม. 
พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 
(พร้อมปูายโครงการตามแบบ
ก าหนด จ านวน  1  ปูาย) 

-  
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

28 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 ต าบล
ปุาโมง  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

270,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนค้อ 
ดังนี้ 
สายที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านนายมงคล – สนาม ร.ร.เก่า  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
78 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 312 ตร.ม. 
โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัด
ประลัย 240 กก./ตร.ซม. ตาม 
มอก 213 – 2552. ไหล่ทาง
ลูกรัง กว้าง 0.50 เมตร หรือ
ตามสภาพถนน 
สายที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนค้อ – ศพด.หนองผอุง 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
40.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 162 ตร.
ม. โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จก าลัง
อัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. 
ตาม มอก 213 – 2552. ไหล่
ทางลูกรัง กว้าง 0.50 เมตร หรือ
ตามสภาพถนน 
(พร้อมปูายโครงการตามแบบ
ก าหนด จ านวน  1  ปูาย) 

/ 
(267,000) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

29 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมของชุมชนกับ
การพัฒนาท้องถิ่น 

เงินรายได้ 200,000 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจและ ทราบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

จัดฝึกอบรมบุคลากรของ อบต.
ปุาโมง ตามโครงการ 

/ 
(157,400) 

 

30 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

อบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายประชาธิปไตย 
คุณธรรม จริยธรรมและ
กฎระเบียบ 
ต่าง  ให้แก่ผู้บริหาร  
สมาชิก อบต. และพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง 

เงินรายได้ 20,000 เพ่ือให้ผู้บริหาร  สมาชิก 
อบต. และพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง มีความรู้
ด้านกฎหมาย 
ประชาธิปไตย คุณธรรม
จริยธรรมและ
กฎระเบียบต่าง  

ผู้บริหาร  สมาชิก อบต. และ
พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง มีความรู้ด้าน
กฎหมาย ประชาธิปไตย 
คุณธรรมจริยธรรมและ
กฎระเบียบต่าง  

/ 
(9,650) 

 

31 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ ชนิด LED ขาวด า   
(ส านักปลัด) 

เงินโอน
งบประมาณ 

2,600 เพ่ือใช้ในงานราชการ 
 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
ชนิด LED ขาวด า  จ านวน 1 
เครื่อง 

/ 
(2,600) 

 

32 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร เงินโอน
งบประมาณ 

120,000 เพ่ือใช้ถ่ายเอกสารใน
งานต่าง   

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร  จ านวน 
1 เครื่อง 

/ 
(119,500) 

 

33 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  
แบบแขวน  

เงินรายได้ 80,400 เพ่ือใช้รองรับการประชุม 
อบรม การจัดงานต่าง   

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบ 
แชวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 30,00 บี
ทียู จ านวน 2 เครื่อง   ละ 
40,200 บาท 

/ 
(80,000) 

 

34 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  
แบบติดผนัง 

เงินรายได้ 17,000 เพ่ือใช้รองรับการประชุม 
อบรม การจัดงานต่าง   

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบ 
ติดผนัง ขนาดไม่ต่ ากว่า 12,000
บีทียู จ านวน 1 เครื่อง   ละ 
17,000 บาท 

/ 
(16,800) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

35 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจกสูง 

เงินรายได้ 19,600 เพ่ือใช้เก็บเอกสารต่าง   จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง 
จ านวน 4 ตู้   ละ 4,900 บาท 

/ 
(18,800) 

 

36 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ เงินรายได้ 11,000 เพ่ือใช้ในการตัดแต่งก่ิง
ไม้ และอ่ืน   

จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 
22 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง เป็น
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้
เครื่องยนต์ แบบมือถือ 

/ 
(9,000) 

 

37 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง 

เงินรายได้ 9,500 เพ่ือใช้ในงานตัดหญ้า
หรืออ่ืน   
 

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องตัด
หญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์
ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 

/ 
(8,200) 

 

38 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) 

เงินรายได้ 17,000 เพ่ือใช้ในการพิมพ์งาน
หรืออ่ืน   

มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 
core) มีหน่วยความจ าหลัก 
(RAM) ชนิด DDR4  หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

/ 
(16,900) 

 

39 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา  
ขนาด 800 VA 
(ส านักปลัด) 

เงินรายได้ 2,500 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา  ขนาด 
800 VA  จ านวน 1 เครื่อง   
ละ 2,500 บาท 

/ 
(2,500) 

 

40 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

ส ารวจความพึงพอใจ เงินรายได้ 30,000 เพ่ือส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการองค์การ
บริหารส่วนต าบลปุาโมง 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลปุา
โมง/ตามโครงการ 

/ 
(30,000) 

 

41 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอเดชอุดม  
จังหวัดอุบลราชธานี 

เงินรายได้ 30,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สถานที่กลางส าหรับเป็น
ศูนย์รวมข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 

อุดหนุนสถานที่กลางส าหรับเป็น
ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

/ 
(20,000) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

42 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันภัยต่าง   

เงินรายได้ 20,000 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
อปพร./ประชาชนทั่วไป 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ อปพร./
ประชาชนทั่วไป 

/ 
(16,080) 

 

43 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

สร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

เงินรายได้ 10,000 ฝึกอบรม/จัดกิจกรรม
การสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์ของคนใน
ชาติ 

ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อ
ชาติและเชิดชูสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 

/ 
(10,000) 

 

44 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน 
จ านวน 2 ตู้   
(กองคลัง) 

เงินรายได้ 11,000 เพ่ือใช้เก็บเอกสารและ
งานอ่ืน   

จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน
จ านวน 2 ตู้    ละ 5,500 บาท 

/ 
(10,700) 

 

45 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) 
(กองคลัง) 

เงินรายได้ 17,000 เพ่ือใช้ในการพิมพ์งาน
หรืออ่ืน   

มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 
core) มีหน่วยความจ าหลัก 
(RAM) ชนิด DDR4  หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

/ 
(16,900) 

 

46 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา  
ขนาด 800 VA 
(กองคลัง) 

เงินรายได้ 2,500 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา  ขนาด 
800 VA  จ านวน 1 เครื่อง   
ละ 2,500 บาท 

/ 
(2,500) 

 

47 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

จัดงานวันเด็ก เงินรายได้ 20,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดงานวันเด็ก 

เด็กและเยาวชนต าบล 
ปุาโมง  ตามโครงการ 

/ 
( - ) 

ไม่ได้ใช้งบ 
ประมาณ 

48 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อชั้นวางแฟูมเหล็ก 4 
ชั้น จ านวน 2 ตู ้
(กองการศึกษา) 

เงินรายได้ 11,800 เพ่ือใช้เก็บเอกสารและ
งานต่าง   

จัดซื้อชั้นวางแฟูมเหล็ก 4 ชั้น 
จ านวน 2 ตู้   ละ 5,900 บาท 
ตั้งตามราคาท้องตลาด 

/ 
(11,000) 

 

49 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์ 
(กองการศึกษา) 

เงินรายได้ 3,500 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์ จ านวน 
1 โต๊ะ   ละ 3,500 บาท 
ตั้งตามราคาท้องตลาด 

/ 
(3,300) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

50 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อโต๊ะท างาน
เอนกประสงค์พร้อมเก้าอ้ี 

เงินรายได้ 7,500 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อโต๊ะท างานเอนกประสงค์
พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด 

/ 
(7,200) 

 

51 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

ค่าอาหารกลางวันส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปุา
โมงใหญ่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

171,500 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปุา
โมง 

จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปุาโมง
ใหญ่จ านวน 35 คน x 20 x 
245 วัน 

/ 
(160,280)          

 

52 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

ค่าอาหารกลางวันส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองผอุง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

202,320 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองผอุง 

จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอุง
จ านวน 35 คน x 20 x 245 
วัน 

/ 
(184,100)           

 

53 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน
การสอน(ค่ารายหัวนักเรียน)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
ปุาโมงใหญ่ 

- เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 
- เงินโอน
งบประมาณ 

- 59,500 
 
 
- 2,500 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการเรียนการสอน 
(ค่ารายหัวนักเรียน)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปุาโมงใหญ่ 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอน (ค่ารายหัว
นักเรียน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปุาโมงใหญ่ จ านวน 35 คน 
x 1,700 บาท 

/ 
(59,800)          

 

54 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน
การสอน(ค่ารายหัวนักเรียน)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
หนองผอุง 

- เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 
- เงินโอน
งบประมาณ 

- 56,100 
 
 
- 2,500 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการเรียนการสอน 
(ค่ารายหัวนักเรียน)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองผอุง 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอน (ค่ารายหัว
นักเรียน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองผอุง จ านวน 35 คน x 
1,700 บาท 

/ 
(68,900)          

 

55 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
จ านวน 2 แห่ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

83,620 เพ่ือจ่ายเป็นค่าในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
จ านวน 2 แห่ง 

เด็กเล็กได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น / 
( 46,330 ) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

56 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

เสริมสร้างการพัฒนา
เด็กเล็กปฐมวัยส าหรับ
ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินรายได้ 20,000 เพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
ปลูกจิตส านึกเด็กเล็กให้
มีการพัฒนาที่ดี 

เด็กเล็กได้รับการพัฒนาที่ดี
ขึ้น 

/ 
(14,060) 

 

57 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

743,486 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน
สังกัด สพฐ.  จ านวน 3 
แห่ง 

จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
จ านวน 3 แห่ง 

/ 
(713,092.42)       

 

58 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

ค่าอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 2 ศูนย์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

141,799 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม (นม) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 
ศูนย์ 

จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองผอุง จ านวน 33 
คน x 7.37 บาท x 260 วัน 

/ 
(138,505.18)           

 

59 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

ค่าอาหารกลางวัน 
(สพฐ.) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,552,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. จ านวน 3 
โรงเรียน 

จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านปุาโมง จ านวน 
151 คน x 20 บาท x 200 
วัน 

/ 
(1,451,060)           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

              63 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

60 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ฯ 

เงนิอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตาม
จ านวนสุนัขและแมว ตัว
ละ 3 บาทต่อครั้ง ของ
การส ารวจและขึ้น
ทะเบียน (ปีละ 6 บาท) 

ด าเนินการส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

/ 
(2,727) 

 

61 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

เงนิอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 เพ่ือด าเนินการฉีดวัคซีน
ปูองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าน โดยจัดสรร
ตามจ านวนประชากร
สุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของจากการ
ส ารวจของ อปท. 

ด าเนินการฉีดวัคซีนปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและแมว 

/ 
(27,270) 

 

62 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 
 

เงินรายได้ 40,000 เพ่ือจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เช่น 
ทรายอะเบท และน้ ายา
ปราบยุงลาย และอ่ืน   

ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
เช่น ทรายอะเบท และน้ ายา
ปราบยุงลาย และอ่ืน   

/ 
(19,600) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

63 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 
จ านวน 2 เครื่อง 

เงินรายได้ 118,000 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน จ านวน 2 เครื่อง   
ละ 59,000 บาท เพื่อ
ปูองกัน ก าจัดแมลง ซึ่ง
เป็นพาหะน าโรค 

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 
จ านวน 2 เครื่อง   ละ 
59,000 บาท เพื่อปูองกัน 
ก าจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะน าโรค 

/ 
(116,000) 

 

64 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการขอรับเงินอุดหนุน
การตั้งจุดตรวจการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

เงนิอุดหนุน
ทั่วไป 

16,000 เพ่ือปูองกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

ตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 

/ 
(16,000) 

 

65 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพ่ือการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เงนิรายได้ 10,000 เพ่ือปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 

ได้ร่วมโครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

/ 
(10,000) 

 

66 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน
ต าบลปุาโมง 

เงินรายได้ 20,000 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน
ต าบลปุาโมง 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนต าบลปุาโมงให้ดีขึ้น 

/ 
(18,110) 

 

67 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

เงินรายได้ 20,000 เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 

/ 
(19,700) 

 

68 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติกแบบ
หนา 

เงินรายได้ 30,000 เพ่ือใช้ในภารกิจบริการ
ประชาชนของ อบต. 
ปุาโมง ตั้งตามราคา
ท้องตลาด 

ซื้อเก้าอ้ีพลาสติกแบบหนา 
จ านวน 100 ตัว 

/ 
(28,000) 

 

69 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ ชนิด LED ขาวด า   
(กองช่าง) 

เงินโอน
งบประมาณ 
 

2,600 เพ่ือใช้ในงานราชการ 
 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
ชนิด LED ขาวด า  จ านวน 1 
เครื่อง 

/ 
(2,600) 

 

 

 
 
 



 
                65 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

70 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อเต็นท์ ขนาด 4.00 x 
6.00 เมตร 

เงินรายได้ 36,000 เพ่ือใช้ในภารกิจของ 
อบต. และเพ่ือบริการ
ประชาชน 

จัดซื้อเต็นท์ ขนาด 4.00 x 
6.00 เมตร โครงเหล็ก จ านวน 
2 หลัง   ละ 18,000 บาท 

/ 
(36,000) 

 

71 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

ตรวจสอบคุณภาพน้ า
อุปโภคบริโภค 

เงนิรายได้ 10,000 เพ่ือให้ได้น้ าที่สะอาดใช้
ในการอุปโภค บริโภค 

ประชาขนมีน้ าที่สะอาดใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 

/ 
(8,560) 

 

72 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการฝึกอบรมการสร้าง
จิตส านึกการจัดการขยะมูล
ฝอย 

เงนิรายได้ 20,000 เพ่ือให้ประชาชนได้
ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่าง
ถูกต้อง 

ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น / 
(19,941) 

 

73 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

เงินรายได้ 5,000 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนฯ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนฯ 

/ 
(5,000) 

 

74 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา 
หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ 

เงินรายได้ 5,000 เพ่ือมอบให้แก่บุคคล 
ต่าง   หรือกิจกรรม 
ต่าง   

จัดซื้อค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา หรือ
พานประดับพุ่มดอกไม้ 

/ 
(1,000) 

 

75 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เงินรายได้ 20,000 เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จัดอบรมอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

/ 
(13,145) 

 

76 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม พัฒนาและ
สนับสนุนเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เงินรายได้ 20,000 เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร
ท าการเกษตรได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดปีและ
ถูกต้องตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง/
ทฤษฎีใหม่ 

เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนจาก
การจ าหน่ายผลผลิตทางด้าน
การเกษตร 

/ 
(14,100) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

77 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

เงนิรายได้ 20,000 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

จัดอบรมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

/ 
(7,300) 

 

78 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกจิตส านึก
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รักน้ า 
รักปุา รักษาแผ่นดิน) 

เงนิรายได้ 20,000 เพ่ือสร้างจิตส านึกของ
ประชาชนในการรักษา
สิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ประชาชนมีจิตส านึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

/ 
(19,500) 

 

79 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,389,200 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุของ อบต.
ปุาโมง 

จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ของ อบต.ปุาโมง 

/ 
(4,854,800) 

 

80 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

เบี้ยยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,286,400 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยัง
ชีพคนพิการของ  
อบต.ปุาโมง 

จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคน
พิการของ อบต.ปุาโมง 

/ 
(1,168,800) 

 

81 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

96,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้ปุวยเอดส์ อบต. 
ปุาโมง 

จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ อบต.ปุาโมง 

/ 
(86,000) 

 

82 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

ส ารองจ่าย เงินรายได้ 157,295 เพ่ือจ่ายในกรณีฉุกเฉิน
ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในเขตต าบล
ปุาโมง 

บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเขตต าบลปุาโมง 
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้า เช่น อุทกภัย วาตภัย 
อัคคีภัย ฯลฯ  

/ 
(14,100) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

83 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

74,000 เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ
ให้ประชาชนที่มี
ภูมิล าเนาในเขตต าบล
ปุาโมง 

ประชาชนผู้มีภูมิล าเนาใน
ต าบลปุาโมงได้รับบริการด้าน
สุขภาพที่ดีข้ึน 

/ 
(74,000) 

 

84 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1 

เงนิอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 เพ่ือให้ประชาชนได้รู้วิธี
ในการดูแลตัวเองใน
เบื้องต้น 

ตามโครงการ / 
(10,000) 

 

85 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 

เงนิอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับประทาน
อาหารให้ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการและ
ปูองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ตามโครงการ / 
(10,000) 

 

86 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To  be  
number  one (ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 เพ่ือไม่ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดและไม่ให้เกิด
ปัญหาลักเล็กขโมย
น้อย 

ตามโครงการ / 
(10,000) 

 

87 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับประทาน
อาหารให้ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการและ
ปูองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ตามโครงการ / 
(10,000) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

88 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 เพ่ือให้ประชาชนได้รู้วิธี
ในการดูแลตัวเองใน
เบื้องต้น 

ตามโครงการ / 
(10,000) 

 

89 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To  be  
number  one (ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี หมู่ที่ 3 

เงนิอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 เพ่ือไม่ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดและไม่ให้เกิด
ปัญหาลักเล็กขโมย
น้อย 

ตามโครงการ / 
(10,000) 

 

90 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการการควบคุมโรค
หนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4 

เงนิอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 เพ่ือรณรงค์ให้
ประชาชนในหมู่บ้าน
เลิกกินดิบ 

ตามโครงการ / 
(10,000) 

 

91 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ 4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับประทาน
อาหารให้ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการและ
ปูองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ตามโครงการ / 
(10,000) 

 

92 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 เพ่ือให้สุขภาพอนามัย
แม่และเด็กทานอาหาร
ถูกหลักอนามัย 

ตามโครงการ / 
(10,000) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

93 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โครงการการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับประทาน
อาหารให้ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการและ
ปูองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ตามโครงการ / 
(10,000) 

 

94 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้า
ฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีหมู่ที่ 6 

เงนิอุดหนุน
ทั่วไป 

6,200 เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีสุขภาพ
แข็งแรงและรู้วิธีดูแล
สุขภาพเบื้องต้น 

ตามโครงการ / 
(6,200) 

 

95 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โครงการการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ 6 

เงนิอุดหนุน
ทั่วไป 

6,200 เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีสุขภาพ
แข็งแรงและรู้วิธีดูแล
สุขภาพเบื้องต้น 

ตามโครงการ / 
(6,200) 

 

96 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To  be  
number  one (ศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,600 เพ่ือไม่ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดและไม่ให้เกิด
ปัญหาลักเล็กขโมย
น้อย 

ตามโครงการ / 
(7,600) 

 

97 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โครงการการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ 7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีสุขภาพ
แข็งแรงและรู้วิธีดูแล
สุขภาพเบื้อง 

ตามโครงการ / 
(10,000) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

98 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีสุขภาพ
แข็งแรงและรู้วิธีดูแล
สุขภาพเบื้อง 

ตามโครงการ / 
(10,000) 

 

99 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โครงการการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ 8 

เงนิอุดหนุน
ทั่วไป 

6,200 เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีสุขภาพ
แข็งแรงและรู้วิธีดูแล
สุขภาพเบื้องต้น 

ตามโครงการ / 
(6,200) 

 

100 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โครงการการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 
8 

เงนิอุดหนุน
ทั่วไป 

6,900 เพ่ือให้เด็กมีโภชนาการ
ที่ดีข้ึน 

ตามโครงการ / 
(6,900) 

 

101 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

6,900 เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีสุขภาพ
แข็งแรงและรู้วิธีดูแล
สุขภาพเบื้อง 

ตามโครงการ / 
(6,900) 

 

 
 
 
 
 



                 71 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

102 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To  be  
number  one (ศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 9 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,000 เพ่ือไม่ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดและไม่ให้เกิด
ปัญหาลักเล็กขโมย
น้อย 

ตามโครงการ / 
(7,000) 

 

103 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 9 

เงนิอุดหนุน
ทั่วไป 

6,500 เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีสุขภาพ
แข็งแรงและรู้วิธีดูแล
สุขภาพเบื้อง 

ตามโครงการ / 
(6,500) 

 

104 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

การสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 9 

เงนิอุดหนุน
ทั่วไป 

6,500 รู้จักวิธีการตรวจมะเร็ง
เต้านมและปูองกันใน
เบื้องต้น 

ตามโครงการ / 
(6,500) 

 

105 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To  be  
number  one (ศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 
10 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 เพ่ือไม่ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดและไม่ให้เกิด
ปัญหาลักเล็กขโมย
น้อย 

ตามโครงการ / 
(10,000) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

106 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โครงการการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีสุขภาพ
แข็งแรงและรู้วิธีดูแล
สุขภาพเบื้อง 

ตามโครงการ / 
(10,000) 

 

 
ดังนั้น  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พ.ศ. 2561 – 2565)  (เดือนตุลาคม ๒๕62 - เดือนกันยายน ๒๕๖3)    

ยุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ. 2563)  จ านวน  302  โครงการ  และโครงการที่ด าเนินการปฏิบัติได้จริงงบ อบต. และรวม 
งบประมาณอ่ืน   จ านวน  106  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 35.10%  (106 x 100 ÷ 302 )   แสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลปุาโมง  มีการด าเนินการตามแผน 
แต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ครบตามแผนฯ ที่ก าหนด 
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ส่วนที่ 4 

 

 
 
 
1.  สภาพปัญหาและอุปสรรค  

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563   
พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจ านวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ  
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลปุาโมง  ที่มีอยู่อย่างจ ากัด ส าหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปุาโมง  ด าเนินการเองเห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับ งบประมาณท่ีมี 
ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลปุาโมง  จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมทรัพยากรน้ า  กรมทางหลวง
ชนบท เป็นต้น  

2. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่  
  
2.  สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  

1. การก าหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่ค านึงถึงความเหมาะสมและ 
ความเป็นไปได้เท่าที่ควรท าให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่น าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
น้อย  
ส่งผลให้ร้อยละความส าเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า  

2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่น าไปปฏิบัติจริง ยังด าเนินการได้น้อยเมื่อเทียบกับ  
โครงสร้างพื้นฐานที่ด าเนินการเป็นส่วนมาก  

3. มีความจ ากัดด้านงบประมาณเม่ือเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ  
  
3.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ    

1. การก าหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรค านึงถึงความเร่งด่วน ความ 
เหมาะสม และความเป็นไปได้มีผลให้ร้อยละของความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง    

2. ควรด าเนินโครงการให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ เพื่อจะได้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ อบต.   
3. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก  เพ่ือขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกิน 

ศักยภาพ 

สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 


