
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
เรื่อง การรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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  ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 บัญญัติว่า “ใน
การดําเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูล และรายงานผล
การดําเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งน้ี ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ” 
  ดังน้ันเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูจึงขอประกาศผลการดําเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารงานต่อไป 
(รายละเอียดตามรายงานผลการดําเนินงานฯ แนบท้าย) 
  ทั้งน้ี  หากประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัย สามารถเสนอความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูได้ เพ่ือจะพิจารณาวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงการดําเนินการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ 
บทนํา 

 
จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท

และอํานาจหน้าที่มีอิสระในการบริหารจัดการส่วนท้องถิ่นของตนเองดังเห็นได้จากกฎหมาย ฉบับต่าง ๆ อาทิ เช่น 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอํานาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

อย่างไรก็ดี แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอํานาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การ
ดําเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่นของตนเอง จึงกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเคร่ืองมือที่
สําคัญประการหน่ึงที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจําเป็นต้องมี
การกําหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทํางานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งช้ีความสําเร็จของแผน
ได้ด้วยเหตุผลที่การวางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ทําให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ  เข้ามาในองค์กร  
๓)  ทําให้การดําเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปลา่ของหน่วยงานที่ซ้ําซ้อน   
๕)  ทําให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน 
ดังน้ัน การวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ดังน้ี คือ ทําให้การดําเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย เป็น

การประหยัด ลดความไม่แน่นอน ใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พัฒนา
แรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขัน และทําให้เกิดการประสานงานที่ดี 

การวางแผนจึงเป็น “การพิจารณา และกําหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 
เปรียบเสมือนเป็นสะพานเช่ือมโยงระหว่างปัจจุบัน และอนาคต (Where we are to where we want to)” เป็น
การคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะน้ันการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้ และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ ฉะน้ันจึงกล่าวได้
ว่า “การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางที่ดีที่สุดสําหรับ
อนาคต เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา”  

จากที่กล่าวมาข้างต้น  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม 
แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกถึงความสําเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบ
ประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งช้ีว่า ผลจากการดําเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดําเนินงาน  
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การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดําเนินการอยู่ โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา 
เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของ
วิธีการดําเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กําหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

ในทางตรงกันข้าม หากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน 
(cost-effective) ดําเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  
การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ไขปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึง
โครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอ
วิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสําคัญกับการวางระบบติดตาม
โครงการ เน่ืองจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูง
กว่าเป็นผู้ดําเนินการ นอกจากน้ียังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม
ในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจําเป็น และทรัพยากรท่ีมีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะน้ันจะเห็นได้ว่าการวาง
ระบบติดตามไม่จําเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติด
ตามที่อาศัยพนักงานช่ัวคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส 
หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจํานวนหน่ึงที่มีความเช่ียวชาญในการทําการศึกษา
ติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด 

ในส่วนของ “การประเมินผล” น้ัน เป็นสิ่งหน่ึงที่จําเป็นสําหรับการดําเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลท่ีได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งช้ีว่าแผนงานที่กําหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้วน้ันให้ผลเป็นอย่างไร นําไปสู่
ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากน้ี การประเมินผลยังถือ
เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความ
เที่ยงตรง เป็นปรนัย เช่ือถือได้   

ดังน้ันแล้ว การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะช้ีได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะ
ดําเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  
เพราะว่าการดําเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้
แล้ว และที่ได้จัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดต้ังขึ้นก็ตาม หรือจาก
การติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชน
ในท้องถิ่น ล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการ หรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการ
วางแผน 

 



[๓] 
 

 

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู  จึงต้องการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดําเนินการ   

(๑)  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๒)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล
วังตะกูเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลวังตะกู จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 
 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ซึ่งเป็นการ

ประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กร และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ว่ายุทธศาสตร์การ
พัฒนา และแนวทางที่ถูกกําหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลน้ีไม่ใช่การตรวจสอบ
เพ่ือการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทํางานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาท้องถิ่น ว่า
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่กําหนดไว้ในรูปของการวางแผน
แบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดําเนินการตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลา
ในการดําเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการ
วัดระดับความสําเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อม
ของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยนําเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ (input) 
การติดตามและประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลผลิต
นโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบ
นโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทําให้
ผู้บริหารท้องถิ่นนําไปเป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทําหรือไม่กระทําหรือ
ยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าเกิดความไม่คุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลน้ีมีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  
องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการท่ีมีหน้าที่กํากับดูแลหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ  และที่สําคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง 

 
 
 

ความหมายของการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 



[๔] 
 

 

 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการนํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่ายขาดเงิน
สะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็
ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดําเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ก็
คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนําแผนไปจัดทํางบประมาณน้ีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่าย
จ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการ
คํานวณขอต้ังงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๒๕  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
ในช่วงของแผนน้ัน  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

กล่าวอีกนัยหน่ึงความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการ
ทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดําเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่  
ทําให้ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทําให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือนําไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชน และนําไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมาก
ที่สุด สิ่งเหล่าน้ีจะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความย่ังยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ได้อย่างดีย่ิง     
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุง/พัฒนาแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนําไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๗)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 
 

ความสําคัญของการตดิตามและประเมินผล 

วัตถุประสงคข์องการติดตามและประเมินผล 



[๕] 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

แผนผังขั้นตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสบิห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เปน็ระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสบิวัน โดยอย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้งภายใน

เดือนธันวาคมของทุกป ี

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

ดําเนนิการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 



[๖] 
 

 

 
 
 

๑)  ทํารู้ว่าการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสําคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทําให้เสร็จ ซึ่งจะทําให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

๓)  ทําให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน การเปล่ียนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปล่ียน
แนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ทําให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ย่ิงขึ้น 

๕)  ทําให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่าน้ันเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ทําให้ทราบว่าแผนงานที่นําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะนําไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

๗)  ทําให้ผู้ให้การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่         

๘)  การประเมินจะช้ีให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่าน้ีได้ส่งผลกระทบมากน้อยเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะทําให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางย่ิงขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของชุมชนควรจะยุติโครงการ เพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะทําให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน สมควรสนับสนุนให้
ดําเนินการต่อไป ส่วนโครงการท่ีไม่ประสบความสําเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิก 

 
********************************** 

 
 
 
 
 

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 



[๗] 
 

 

ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เราจําเป็นต้องทราบ
ถึงรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ว่าในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับน้ี ได้กําหนด
วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนา และเป้าประสงค์ในการพัฒนาไว้อย่างไรบ้าง เพ่ือที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะได้มีข้อมูลใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
รายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูที่เก่ียวข้องกับ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีดังต่อไปน้ี 

 
วิสัยทัศน ์

 องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูได้กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่น
ในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์ ดังน้ี 

“วังตะกูน่าอยู่  สาธารณูปโภคครบครัน  ชุมชนเข้มแข็ง 
สุขภาพแข็งแรง  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  เศรษฐกิจพอเพียง” 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

 
 
 



[๘] 
 

 

 
เป้าประสงค ์

๑. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

๒. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ส่งเสริมการ
ผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 

๓. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพ ประชาชน
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 

๔. พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความช่วยเหลือ และคุ้มครองทางสังคม แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก 
และสตรี 

๕. การจัดการด้านสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ สวัสดิการสังคม มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๖. การพัฒนาด้านการศึกษามีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เด็ก เยาวชนและประชาชน มีศักยภาพในการ
เรียนรู้ 

๗. ทํานุบํารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมที่ดีงาม ให้คง
อยู่อย่างย่ังยืน 

๘. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
และความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนา 
 
 

ค่าเป้าหมาย 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

๒. เศรษฐกิจฐานรากชุมชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
๓. สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
๕. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๖. ประชาชนมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 
๗. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่นได้รับการทํานุบํารุงให้อยู่คู่ชุมชนอย่างย่ังยืน 
๘. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี และธรรมาภิบาลในองค์กร บุคลากรมีความรู้ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 



[๙] 
 

 

 
กลยุทธ ์

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าให้ครบทุกเส้นทางสาธารณประโยชน์ 
๒. ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาท่อระบายนํ้า ท่อลอดถนน 
๓. ติดต้ังบํารุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
๔. ขยาย ปรับปรุง และพัฒนาระบบประปาผิวดิน 
๕. พัฒนาส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน 
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๗. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๘. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน 
๙. พัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ และมลภาวะ 
๑๐. บํารุง รักษาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งนํ้า 
๑๑. ดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 
๑๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
๑๓. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม 
๑๔. ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา และนนัทนาการ 
๑๕. ป้องกัน ต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๑๖. ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข 
๑๗. ส่งเสริมพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๑๘. พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาแบบบูรณาการ และสง่เสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๙. ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา 
๒๐. ส่งเสริมการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญของชาติ 
๒๑. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของประชาชน และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
๒๒. ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
๒๓. พัฒนาสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากร 
๒๔. สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และ

อาคารสถานที่ 
๒๕. ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และบุคลากร อบต. 

 
 



[๑๐] 
 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนํามา
จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยได้มีการบรรจุโครงการที่จะ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริการสาธารณะ ๕๙ ๔๕,๔๘๘,๐๐๐ ๕๖ ๗๕,๗๒๔,๗๐๐ ๔๙ ๔๔,๖๕๙,๕๐๐ ๓๗ ๔๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗ ๒๙,๐๐๖,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ ๘ ๓๑๕,๐๐๐ ๙ ๖๑๕,๐๐๐ ๘ ๓๑๕,๐๐๐ ๘ ๓๑๕,๐๐๐ ๘ ๓๑๕,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๕ ๑๐,๕๕๘,๐๐๐ ๑๓ ๔๒,๔๓๐,๐๐๐ ๑๔ ๔๓,๓๑๕,๐๐๐ ๑๒ ๔๒,๑๓๐,๐๐๐ ๑๑ ๗,๑๓๐,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสังคมและสาธารณสุข ๔๑ ๑๐,๕๐๒,๕๐๐ ๕๐ ๑๒,๕๘๐,๒๐๐ ๔๗ ๑๑,๓๑๔,๒๐๐ ๔๔ ๑๐,๔๖๐,๒๐๐ ๔๔ ๑๐,๔๖๐,๒๐๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการ ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๔๔ ๗,๓๙๕,๗๙๕ ๔๖ ๗,๔๑๓,๙๕๕ ๔๙ ๗,๐๗๓,๙๕๕ ๔๖ ๖,๓๒๖,๙๕๕ ๔๗ ๖,๕๗๖,๙๕๕ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริการจัดการที่ดี ๔๘ ๓๗,๗๙๓,๓๒๗ ๔๘ ๓๙,๖๑๐,๐๐๐ ๔๔ ๙,๐๖๒,๐๐๐ ๓๕ ๖,๓๔๕,๐๐๐ ๓๕ ๖,๓๔๕,๐๐๐ 

รวม ๒๑๕ ๑๑๒,๐๕๒,๖๒๒ ๒๒๒ ๑๗๘,๓๗๓,๘๕๕ ๒๑๑ ๑๑๕,๗๓๙,๖๕๕ ๑๘๒ ๑๑๑,๕๗๗,๑๕๕ ๑๖๒ ๕๙,๘๓๓,๑๕๕ 
 



[๑๑] 
 

 

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (เฉพาะปี ๒๕๖๓) 

ดา้นสังคมและ
สาธารณสุข, 47

ดา้นการศกึษาฯ, 49

ดา้นการบริหารจัดการที่
ด,ี 44

ดา้นเศรษฐกิจ, 8

ด้านทรพัยากรธรรมชาติฯ, 14

ดา้นการบริการสาธารณะ
, 49

 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (เฉพาะปี ๒๕๖๓) 

ด้านการบรกิารสาธารณะ
, 44,659,500

ด้านการบรหิารจดัการที่
ดี, 9,062,000

ด้านการศกึษาฯ
, 7,073,955

ด้านสังคมและสาธารณสุข
, ๑1,314,2๐๐

ด้านทรพัยากรธรรมชาติฯ
, 43,315,000

ด้านเศรษฐกจิ, 315,000

  
 
 
 
 
 
 
 



[๑๒] 
 

 

 ภายหลังจากที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูได้จัดทําและอนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แล้ว ปรากฏว่าโครงการ / กิจกรรม ที่บรรจุ
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยังไม่ครอบคลุมการดําเนินงาน และรายละเอียดของโครงการบางโครงการต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
ชัดเจน และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูจึงได้ดําเนินการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)   เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูสามารถปฏิบัติภารกิจและดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งเพื่อให้สามารถนําโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูต่อไป โดยได้ดําเนินการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  ขึ้นอีก ๔ ครั้ง  ดังนี้ 
 

๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ จํานวน ๒ โครงการ 

 
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยได้มีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการ จํานวน ๑ โครงการ และบรรจุโครงการเพิ่มเติม ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริการสาธารณะ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๕ ๔,๘๖๖,๐๐๐ ๒๑ ๖,๖๕๓,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสังคมและสาธารณสุข ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๗๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริการจัดการที่ดี ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๔๓๒,๐๐๐ ๐ ๐ 

รวม ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๗๐,๐๐๐ ๑๗ ๕,๓๔๘,๐๐๐ ๒๒ ๖,๗๐๓,๐๐๐ 
 
 
 
 



[๑๓] 
 

 

๓. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยได้มีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ จํานวน ๑ โครงการ และบรรจุโครงการเพิ่มเติม ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริการสาธารณะ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๙๖,๘๐๐ ๔ ๑,๒๓๑,๐๐๐ ๑๑ ๔๐,๘๑๓,๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๑,๖๘๐,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสังคมและสาธารณสุข ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการ ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริการจัดการที่ดี ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๔๓,๗๐๐ ๐ ๐ 

รวม ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๙๖,๘๐๐ ๘ ๑,๕๕๔,๗๐๐ ๑๓ ๙๒,๖๙๓,๑๐๐ 
 

๔. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยได้มีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ จํานวน ๑ โครงการ และบรรจุโครงการเพิ่มเติม ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริการสาธารณะ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑,๔๔๙,๖๐๐ ๐ ๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕ ๙๕,๐๐๐ ๕ ๙๕,๐๐๐ 



[๑๔] 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสังคมและสาธารณสุข ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕ ๑๐,๓๑๒,๐๐๐ ๕ ๑๐,๓๑๒,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการ ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙ ๗๖๖,๐๐๐ ๗ ๓๒๐,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริการจัดการที่ดี ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ๓ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๐ 

รวม ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ๒๔ ๑๒,๗๒๒,๖๐๐ ๑๙ ๑๐,๗๒๗,๐๐๐ 
 
  

 

 ผู้บริหารได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เมื่อวันที่ 19 กันยายน ๒๕๖2 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จํานวน   64   โครงการ งบประมาณ   22,314,334   บาท และมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ จํานวน   18   รายการ งบประมาณ   996,4๐๐   บาท รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น  23,310,734  บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 17 4,617,500 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 200,000 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 559,280 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 13 9,828,200 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14 4,331,854 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 11 2,777,500 

รวม 64 22,314,334 
 
 
 
 



[๑๕] 
 

 

 
จํานวนครุภัณฑ์และงบประมาณที่จะดําเนินการจัดซื้อตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 

ประเภทครุภัณฑ์ รายการ งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ 
1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 8 160,900 
2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 715,000 
3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 9,400 
4. ประเภทครุภัณฑ์สํารวจ 1 9,500 
5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 101,600 

รวม 18 996,400 
 

********************* 



[๑๖] 
 

 

ส่วนที่ ๓ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการให้คะแนน
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย    

ดังน้ัน เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู เป็นไป
ด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูจึงได้ดําเนินการประชุมเพ่ือให้คะแนนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  โดยมีประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

   
๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้ อมู ล พ้ืนฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งนํ้า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 

(2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเก่ียวกับจํานวน
ประชากร และช่วงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

(3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2) 

(4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 

(5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

 
 
 



[๑๗] 
 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 

 

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจําปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 
 

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นํ้า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

(8) การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสําหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3) 

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  รวมถึงความเ ช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

๒๐ 
(๕) 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๓) 

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

(๓) 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดําเนินงานได้แก่ S-Strength (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(๓) 

 



[๑๘] 
 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3 . 3  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
จังหวัด 
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

6๐ 
(10) 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด  และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  และ Thailand 4.0 

(10) 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.  และนโยบายรัฐบาล  หลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และ Thailand 4.0 

(10) 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(๕) 
 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทําตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนําไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(๕) 
 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อ กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน 

(๕) 
 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนําไปสู่ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(๕) 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวช้ี วัด  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
นําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
ระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(๕) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



[๑๙] 
 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
๓.๙ ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 

 
 
 

๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 

1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ( ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 
 
 
 
 
 

2. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนํามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จํานวน
ที่ดําเนินการจริงตามที่ได้กําหนดไว้เท่าไหร่ จํานวนที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้มีจํานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจ
หน้าที่ที่ได้กําหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
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3. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนําเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดําเนินการในพ้ืนที่น้ันๆ  ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอํานาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดําเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 

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

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่ เ กิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนนําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดําเนินการเพ่ือให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กําหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

5.2 กําหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกําหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
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5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มีความ
ชัด เจนนํา ไปสู่ ก าร ต้ั ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เ ป้ า ห ม า ยต้ อ ง ชั ด เ จ น   ส าม า ร ถ ร ะ บุ จํ า น วน เ ท่ า ไ ร  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนที่
ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน  อธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการน้ีจะทําที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก  ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 

5.4 โครงการมีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ  (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

(5) 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เ ศ รษฐ กิ จ และสั ง ค ม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 
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5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทําน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่ เ ติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

(5) 

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กําหนดขึ้น เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กําหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 
 
 
 

5 . 8  โ ค ร ง ก า ร แ ก้ ไ ข
ปัญหาความยากจนหรือ
ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ใ ห้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ย่ังยืน ภายใต้หลักประชา
รัฐ 

เป็นโครงการที่ ดําเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดําเนินการเองหรือร่วมดําเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ย่ังยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 
 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการ
ในการจัดทําโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)  (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness)    (4) ความเหลื่อมล้ําในการพัฒนาท้องถิ่น 
นําไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 
 

5.10 มีการประมาณ
การราคา ถูก ต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกําหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

(5) 
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5 . 11  มี ก า ร กํ า หนด
ตั ว ช้ี วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)  
ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness)  ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดร้อยละ การกําหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 
 

5 .12 ผลที่ คาดว่าจะ
ไ ด้ รั บ  สอดคล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ ได้รับเป็นสิ่งที่ เ กิดขึ้นได้จริงจากการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การได้ผล
หรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคํานึงถึง (1) มีความ
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งที่ต้องการดําเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 
 

รวมคะแนน 100 
 

 คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 

 
******************************** 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู  ได้ดําเนินการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยมีผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังน้ี 

 
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ๒๐ ๑๗.๙๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  ๒๐ ๑๗.๔๔ 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย    
   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๘.๔๔ 
   ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ ๘.๖๗ 
   ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ ๘.๗๘ 
   ๓.๔ วิสัยทัศน์ ๕ ๔.๓๓ 
   ๓.๕ กลยุทธ์ ๕ ๔.๒๒ 
   ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ๔.๐๐ 



[๒๔] 
 

 

   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ ๔.๓๓ 
   ๓.๘ แผนงาน ๕ ๔.๒๒ 
   ๓.๙ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ ๔.๑๑ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๘๖.๔๔ 
 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๘.๖๗ 
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๘.๗๘ 
๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๘.๕๖ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๘.๔๔ 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย    
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๔.๒๒ 
   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๔.๓๓ 
   ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การต้ังงบประมาณ
ได้ถูกต้อง  

๕ ๔.๒๒ 

   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ ๓.๗๙ 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

๕ ๔.๒๒ 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  ๕ ๔.๑๑ 
   ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ ๔.๒๒ 
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งคั่ง ย่ังยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

๕ ๔.๑๑ 

   ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) ๕ ๔.๒๒ 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๔.๑๑ 
   ๕.๑๑ มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

๕ ๔.๓๓ 

   ๕.๑๒ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ ๔.๐๐ 
รวมคะแนน ๑๐๐ ๘๔.๓๓ 

 
**************************  



[๒๕] 
 

 

ส่วนที่ ๔ 

ผลการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู  คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู  ได้กําหนดเครื่องมือที่ใช้สําหรับการติดตาม
และประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กําหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะกู  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ระหว่าง เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๓)  
คือการประเมินผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลตามคู่มือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดในการติดตามและ
ประเมินผล ดังน้ี 

แบบที่ ๑  การช่วยกํากับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   องค์การบรหิารส่วนตําบลวังตะก ู
 

ประเดน็การประเมิน มีการดาํเนินงาน ไม่มีการดําเนนิงาน 
ส่วนท่ี ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   
๑. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ   
๔. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   

ส่วนท่ี ๒ การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถ่ิน   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถ่ินมาจัดทําฐานข้อมูล   
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน   
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ

การพัฒนาท้องถ่ิน   

๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับ  
      ศักยภาพของท้องถ่ิน   

๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับ   
      ยุทธศาสตร์จังหวัด   

๑๒. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน   
๑๓. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน   
๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยตนเอง 



[๒๖] 
 

 

๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๑๗. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๑๙. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือไม่   

 
 
 

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

ส่วนที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป 

๑. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

๒. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที ่
 (   )   ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม)  (   )   ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม) 
 (   )   ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน) (   )   ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน) 

ส่วนที่ ๒   ผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันาท้องถ่ิน 
 

๓. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2563) 
 

ยุทธศาสตร ์
ป ี ๒๕๖3 

จํานวนโครงการ งบประมาณ 
๑. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 50 44,756,300 
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 8 315,000 
๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

14 43,315,000 

๔. การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 48 11,384,200 
๕. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

49 7,073,955 

๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 46 9,062,000 
รวม 215 115,906,455 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 



[๒๗] 
 

 

๔. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปี     ๒๕๖๓ 
 

ยุทธศาสตร ์
จํานวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

๑. การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ  

17 7.91 - - 33 15.35 - - - - 50 23.26 

๒. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

3 1.39 - - 5 2.33 - - - - 8 3.72 

๓. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0 0.00 - - 14 6.51 - - - - 14 6.51 

๔. การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสขุ 

10 4.65 - - 38 17.67 - - - - 48 22.32 

๕. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

10 4.65 - - 39 18.14 - - - - 49 22.79 

๖. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

8 3.73 1 0.46 37 17.21 - - - - 46 21.40 

รวม 48 22.33 1 0.46 166 77.21 - - - - 215 100.00 
 
๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี      ๒๕๖3 
 

ยุทธศาสตร ์
งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 
๑. การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

3,200,900 16.88 1,248,000 6.58 4,448,900 23.46 

๒. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

60,995 0.32 - - 60,995 0.32 

๓. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

0 0.00 - - 0 0.00 

๔. การพัฒนาด้าน
สังคม และสาธารณสุข 

8,896,038 46.90 153,930 0.81 9,049,968 47.71 

๕. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

3,597,253.86 18.97 - - 3,597,253.86 18.97 

๖. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

1,809,532 9.54 - - 1,809,532 9.54 

รวม 17,564,718.86 92.61 1,401,930 7.39 18,966,648.86 100.00 



[๒๘] 
 

 

ส่วนที่ ๓   ผลการดาํเนินงานตามโครงการที่ไดร้บัเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี        ๒๕๖3 
 

โครงการ 
ผลการดําเนนิงาน งบประมาณ 

ดําเนนิการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนนิการ 

ยังไม่ได้
ดําเนนิการ 

งบประมาณ  
ที่ได้รบั 

งบประมาณที่
เบกิจ่ายไป 

๑. โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะทีต้่นทาง 
(เงินอุดหนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม) 

   
(อยู่ระหว่าง
การปรับแก้
โครงการเพ่ือ
รองรับการ

โอน
งบประมาณ) 

399,280 0 

รวม - - - 399,280 0 
 
 

แผนภูมิแสดงการเบกิจ่ายงบประมาณป ี๒๕๖3 

ดา้นการบรกิาร
สาธารณะ 23.46%

ดา้นการศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

18.97%

ดา้นการบรหิาร
จัดการทีด่ ี 9.54%

ดา้นเศรษฐกจิ
0.32%

ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม

0.00%

ดา้นสังคมและ
สาธารณสขุ 47.71%

 
 
 
 
 
 



[๒๙] 
 

 

ผลการดําเนนิงานตามยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ระหว่าง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562  ถึง เดือนกันยายน 2563) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ
ประจําปี 
2563 

งบประมาณที่
ดําเนินงาน 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

๑ โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Overley) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 
เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. 
ซอยพนาวัลย์ 1 หมู่ที่ 1, 7  

459,000 416,000 16 ก.ย. 63 - 
15 ต.ค. 63 

วันตรวจรับงาน 
25 ก.ย. 63 

๒ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 33 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 165 ตร .ม . ซอยบ้านอาจารย์วรรณี 
เชยกีวงศ์ หมู่ที่ 2 

84,000 77,000 22 ก.ย. 63 – 
21 ต.ค. 63 

วันตรวจรับงาน 
6 ต.ค. 63 

๓ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 47 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 188 ตร.ม. ซอยทวีทรัพย์แมนชั่น หมู่ที่ 
2 

95,000 88,000 22 ก.ย. 63 – 
21 ต.ค. 63 

วันตรวจรับงาน 
6 ต.ค. 63 

๔ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จํานวน 2 ช่วง  ช่วง
ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45 เมตร ผิวจราจร
คอนกรีต หนา 0.15 เมตร  ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 25 เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 
255 ตร.ม. พร้อมงานวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. Ø 
0.40 เมตร ยาว 80 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
ทุกระยะ 10 เมตร มีบ่อพักจํานวน 8 บ่อ, รางวี
ระบายนํ้า ค.ส.ล . และท่อลอดถนน ค .ส.ล. Ø 
0.40 เมตร จํานวน 5 ช่วง พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
จํานวน 5 บ่อ ซอยบ้านคุณทิพวรรณ ฉ่ําช่ืน หมู่ที่ 
2 

346,000 345,500 
(มีค่าปรับ 

7,255.50) 

16 พ.ค. 63 – 
13 ส.ค. 63 

วันตรวจรับงาน 
8 ก.ย. 63 

 
 
 
 



[๓๐] 
 

 

 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ
ประจําปี 
2563 

งบประมาณที่
ดําเนินงาน 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

๕ โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต (Overley) จํานวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1  กว้าง 
4.50 เมตร ยาว 65 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
55 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 485 ตร.ม. ซอย
บ้านนายลออ รูปสูง หมู่ที่ 3 

189,000 170,000 22 ก.ย. 63 – 
21 ต.ค. 63 

วันตรวจรับงาน 
6 ต.ค. 63 

๖ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 57 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 285 ตร.ม. พร้อมงานวางท่อระบายนํ้า 
ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร ยาว 50 เมตร มีบ่อพักทุก
ระยะ 10 เมตร จํานวน 5 บ่อ ซอยอุปการดี หมู่ที่ 
3 

225,000 202,500 
(มีค่าปรับ 

1,822.50) 

26 ก.ย. 63 – 
9 พ.ย. 63 

วันตรวจรับงาน 
24 พ.ย. 63 

๗ โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต (Overley) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 240 
เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.
ม. ถนนสายท่าขี้เหล็ก เริ่มจากหน้าบ้านนายสงบ 
กมลเวชช์ ถึงบริเวณหน้าบ้านนายพิพัฒน์ วรรักษา 
หมู่ที่ 5, 6 

468,000 417,000 15 ก.ย. 63 – 
14 ต.ค. 63 

วันตรวจรับงาน 
6 ต.ค. 63 

๘ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 90 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 315 ตร.ม. ซอยบ้านนายวิโรจน์ จิมงคล
กุล หมู่ที่ 8 

160,000 149,000 22 ก.ย. 63 – 
21 ต.ค. 63 

วันตรวจรับงาน 
6 ต.ค. 63 

๙ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 145 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท ์ 
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือมี พ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 580 ตร .ม . ซอยบ้านนาย
วิโรจน์ จิตต์งามย่ิง หมู่ที่ 8 

295,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 

295,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 

6 พ.ย. 62 –  
3 ก.พ. 63 

วันตรวจรับงาน 
19 พ.ย. 62 

 
 
 
 
 



[๓๑] 
 

 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ
ประจําปี 
2563 

งบประมาณที่
ดําเนินงาน 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

๑๐ โครงการวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. (ช่วงที่ 2) วาง
ท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร ยาว 170 
เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จํานวน 17 บ่อ 
ต้ังแต่บริ เวณหน้าที่ ดินคุณบานเย็น สุคนธมณี 
เลียบถนนสวนตะไคร้-ม่วงตารศ เช่ือมท่อระบายนํ้า
เดิม ลงสู่คลองเจดีย์บูชา (ระบายนํ้าไปทิศใต้) หมู่ที่ 
1 

459,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 

459,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 

4 ธ.ค. 62 –  
2 มี.ค. 63 

วันตรวจรับงาน 
23 ธ.ค. 62 

๑๑ โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 
0.30 เมตร ยาว 10 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
บริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หมู่ที่ 4 

35,000 34,900 1 ก.ย. 63 – 
30 ก.ย. 63 

วันตรวจรับงาน 
17 ก.ย. 63 

๑๒ โครงการวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร 
ยาว 230 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร 
จํานวน 23 บ่อ เริ่มจากท่อลอดระบายนํ้า ค.ส.ล.
เดิม ถึงบริเวณหน้าที่ดินนายวิเชียร เป่ียมคล้า หมู่ที่ 
7 

368,000 367,500 9 ก.ย. 63 – 
23 ต.ค. 63 

วันตรวจรับงาน 
26 ต.ค. 63 

๑๓ โครงการวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร 
ยาว 180 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร 
จํานวน 18 บ่อ เริ่มจากท่อระบายนํ้าเดิม เลียบ
ถนนม่วงตารศ-สวนตะไคร้ บริเวณท่ีดินคุณณรงค์ 
รุ่งเรือง ถึงบริเวณที่ดินคุณประไพ ไพบูลย์ หมู่ที่ 7 

494,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 

494,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 

14 พ.ย. 62 – 
11 ก.พ. 63 
วันตรวจรับงาน 
26 พ.ย. 62 

14 โครงการวางท่อเมนประปา HDPE.PN 10 ขนาด 
Ø 63 ม.ม. (2 น้ิว) ความยาว 815 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ (เช่ือมด้วยเครื่องเช่ือมความร้อน) เริ่มจาก
ท่อเมนประปาเดิม บริเวณหน้าบริษัท TOT  ถึง
บริเวณที่ดินนางไน้  ใจสงเคราะห์ หมู่ที่ 2, 6 

244,000 243,500 30 มิ.ย. 63 – 
27 ก.ย. 63 

วันตรวจรับงาน 
9 ก.ค. 63 

15 โครงการวางท่อเมนประปา HDPE.PN 10 ขนาด 
Ø 63 ม.ม. (2 น้ิว) จํานวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ความ
ยาว 140 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (เช่ือมด้วยเคร่ือง
เ ช่ือมความร้อน )  เริ่มจากท่อเมนประปาเดิม 
บริเวณหน้าร้านโอเคบิวต้ี  ถึงบริเวณที่ดินนางสาว
บังอร แสงประเสริฐ ช่วงที่ 2 ความยาว 215 
เมตร พร้อมอุปกรณ์ (เช่ือมด้วยเคร่ืองเช่ือมความ
ร้อน) เริ่มจากท่อเมนประปาเดิมบริเวณข้างร้านต๋ี
มอเตอร์ไซค์ ถึงสุดเขตหมู่ที่ 4 

106,500 101,000 17 ก.ย. 63 – 
16 ต.ค. 63 

วันตรวจรับงาน 
25 ก.ย. 63 

 
 



[๓๒] 
 

 

 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ
ประจําปี 
2563 

งบประมาณที่
ดําเนินงาน 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

16 โครงการวางท่อเมนประปา HDPE.PN 10 ขนาด 
Ø 63 ม.ม. (2 น้ิว) ความยาว 655 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ (เช่ือมด้วยเครื่องเช่ือมความร้อน) เริ่มจาก
ท่อเมนประปาเดิม บริเวณหน้าบ้าน ผญ.พิบูลย์ ถึง
บ้านนายสมคิด ภูศรี หมู่ที่ 5 

196,000 195,500 14 ก.ค. 63 – 
12 ส.ค. 63 

วันตรวจรับงาน 
22 ก.ค. 63 

17 โครงการวางท่อเมนประปา HDPE.PN 10 ขนาด 
Ø 90 ม.ม. (3 น้ิว) ความยาว 985 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ (เช่ือมด้วยเครื่องเช่ือมความร้อน) เริ่มจาก
ท่อเมนประปาเดิม หน้าบ้านผิวอ่อน ถึงบริเวณหน้า
ร้านชานทีการเกษตร หมู่ที่ 6, 8 

394,000 393,500 26 พ.ค. 63 – 
23 ส.ค. 63 

วันตรวจรับงาน 
21 ส.ค. 63 

 รวม 4,617,500 4,448,900  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ
ประจําปี 
2563 

งบประมาณที่
ดําเนินงาน 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

๑ โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน (กลุ่มสตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และ
ประชาชนที่สนใจ) 

๑) โครงการอบรมอาชีพซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
 

   ๒)  โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีตําบลวังตะกู 

 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๔๕,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 

- 

 
 
 

ไม่ได้ดําเนินการ 
 

ไม่ได้ดําเนินการ 
๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใน

ชุมชน 
๔๐,๐๐๐ - ไม่ได้ดําเนินการ 

๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
๑) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวใน

ครัวเรือน 
๒) โครงการส่งเสริมการผลิตสมุนไพรเบ้ืองต้น

และกําจัดศัตรูพืช 
๓) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ชีวีปลอดภัย 

 
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
- 
 

9,550 
 

8,587 

 
ไม่ได้ดําเนินการ 

 
18 ก.พ. 63 

 
3 ก.ย. 63 

๔ โครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร 

15,000 14,206 19 มี.ค. 63 

๕ โครงการร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 50,000 28,652 17 - 18  
ก.ย. 63 

 รวม 200,000 60,995  



[๓๓] 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ
ประจําปี 
2563 

งบประมาณที่
ดําเนินงาน 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

๑ โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู พัฒนาคลองเจดีย์บูชา และ
คลองวังตะกู 

90,000 - ไม่ได้ดําเนินการ 

๒ โครงการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย “ธนาคาร
ขยะชุมชน” ตําบลวังตะกู 

60,000 - ไม่ได้ดําเนินการ 

3 โครงการส่งเสริมการมีส่วนรว่มของชุมชนในการคัด
แยกขยะที่ต้นทาง 
 

399,280 
(เงินอุดหนุน
จากกองทุน
สิ่งแวดล้อม) 

- อยู่ระหว่างการ
ปรับแก้

โครงการเพ่ือ
รองรับการโอน
งบประมาณ 

4 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 10,000 - ไม่ได้ดําเนินการ 
 รวม 559,280 0  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 

 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ
ประจําปี 
2563 

งบประมาณที่
ดําเนินงาน 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

๑ โครงการฝึกอบรม อปพร. ๓๐,๐๐๐ - ไม่ได้ดําเนินการ 
๒ โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ๑๐,๐๐๐ - ไม่ได้ดําเนินการ 
3 โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์การ

บริหารส่วนตําบลวังตะกู 
167,850 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 

153,930 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 

12 – 14 
มี.ค. 63 

4 โครงการระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 

๑๐,๐๐๐ 3,950 ธ.ค. ๖2 –  
ม.ค. ๖3, 
เม.ย. ๖3 

5 โครงการติดต้ังหัวจ่ายนํ้าดับเพลิง ขนาด 4 x 4 x 
4 น้ิว พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 2 จุด 
จุดที่ ๑ ริมถนนมาลัยแมน บริเวณคอสะพานฝั่ง
ตรงข้ามบริษัท TOT หมู่ที่ 6 
จุดที่ ๒ ริมถนนซอยลานกีฬา หมู่ที่ 8 

100,000 100,000 22 ม.ค. 63 – 
20 ก.พ. 63 
วันตรวจรับงาน 
30 ม.ค. 63 

6 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

23,200 13,134 ต.ค. ๖2 – 
ก.ย. ๖3 

7 อุดหนุนสําหรับการดําเ นินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 

160,000 - ไม่ได้ดําเนินการ 

 



[๓๔] 
 

 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ
ประจําปี 
2563 

งบประมาณที่
ดําเนินงาน 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

๑๐,๐๐๐ 8,432 26 ส.ค. 63 

9 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒๐,๐๐๐ 2,000 12 ก.ย. 63 
10 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 20,000 15,320 20 มี.ค. 63 
11 โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการสําหรับ

ประชาชน 
70,000 23,602 12 ก.ย. 63 

12 โครงการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการยังชีพ  
 ผู้สูงอายุ  
 ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  
 ผู้ป่วยโรคเอดส์ 

 
8,037,000 
1,056,000 

12,000 

 
7,401,600 
1,063,200 

6,000 

 
ต.ค. ๖2 –  
ก.ย. ๖3 

13 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 50,000 - ไม่ได้ดําเนินการ 
14 โครงการสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล  
วังตะกู (สปสช.) 

๒๒๐,๐๐๐ 258,800 4 ธ.ค. 62 

 รวม 9,996,050 9,049,968  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ
ประจําปี 
2563 

งบประมาณที่
ดําเนินงาน 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

๑ โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ดําเนินการจ่ายเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน ให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในอัตรามื้อละ ๒๐ บาท/คน/วัน จํานวน ๒๔๕ วัน 

372,400 300,000 พ.ย. ๖2, 
ม.ค. ๖3, 
พ.ค. ๖3,  
ส.ค. ๖3 

2 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัด  
วังตะกู 
 ดําเนินการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ โรงเรียนวัดวังตะกู ใน
อัตรามื้อละ ๒๐ บาท/คน/วัน จํานวน ๒๐๐ วัน 

1,640,000 1,568,000 พ.ย. ๖2, 
ม.ค. ๖3, 
พ.ค. ๖3, 
มิ.ย. ๖3, 
ส.ค. 63 

3 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
 ดําเนินการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับเด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอัตราคนละ 1,700 บาท/
คน 

129,200 127,500 ก.ค. 63 

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
 ดําเนินการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับเด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

51,980 50,850 ก.ค. 63 



[๓๕] 
 

 

 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ
ประจําปี 
2563 

งบประมาณที่
ดําเนินงาน 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

5 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดวังตะกู 
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัด  
วังตะกู 
 ดําเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู จํานวน 
๒๖๐ วัน, เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดวังตะกู จํานวน 
๒๖๐ วัน 

931,274 709,899.86 ต.ค. ๖2 –  
ก.ย. ๖3 

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร" 

30,000 - ไม่ได้ดําเนินการ 

7 โครงการชุมชนรักการอ่าน 
 

๒๐,๐๐๐ ๐ 
(ดําเนินการ 
โดยไม่ใช้

งบประมาณ) 

28 ม.ค. 63 

8 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน สู่ยุค
ไทยแลนด์ 4.0 

40,000 - ไม่ได้ดําเนินการ 

9 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน 30,000 - ไม่ได้ดําเนินการ 
10 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด  

วังตะกู 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู ม.2 
ปูพ้ืนแผ่นพ้ืนยางพารา รูปจิ๊กซอร์ หนา 7 มม. 
พร้อมติดต้ัง รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 154 ตร.ม. 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู ม.4 
ปูพ้ืนแผ่นพ้ืนยางพารา รูปจิ๊กซอร์ หนา 7 มม. 
พร้อมติดต้ัง รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 154 ตร.ม. 

480,000 480,000 5 มี.ค. 63 –  
3 เม.ย. 63 

วันตรวจรับงาน 
17 มี.ค. 63 

11 โครงการต่อเติมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู 
หมู่ที่ 2 ความยาว 74.50 เมตร 

120,000 120,000 27 ก.พ. 63 – 
27 มี.ค. 63 

วันตรวจรับงาน 
16 มี.ค. 63 

12 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเคร่ืองเล่นสนาม กว้าง 
7 เมตร ยาว 7 เมตร มี พ้ืนที่ ไม่ น้อยกว่า 49 
ตารางเมตร บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ี่ 
4 

147,000 146,800 
(มีค่าปรับ 
880.80) 

30 เม.ย. 63 – 
29 พ.ค. 63 
วันตรวจรับงาน 

5 มิ.ย. 63 
 
 
 



[๓๖] 
 

 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ
ประจําปี 
2563 

งบประมาณที่
ดําเนินงาน 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

13 โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ
วันสําคัญของชาติ 
๑) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 
ประจําปี 2563 

๒) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี ประจําปี 2563 

๓) โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 
2563 

๔) โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจําปี 
2562 

๕) โครงการสืบสานประเพณีรด นํ้าขอพร
ผู้สูงอายุ ประจําปี 2563 

๖) โครงการ สืบสานประเพณีลอยกระทง 
ประจําปี 2562 

 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

50,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

40,000 
 

60,000 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

17,152 
 

19,652 
 
- 
 

57,400 
 

 
 
 

ไม่ได้ดําเนินการ 
 
 

ไม่ได้ดําเนินการ 
 
 

12 ส.ค. 63 
 

๕ ธ.ค. ๖2 
 

ไม่ได้ดําเนินการ 
 

11 พ.ย. ๖2 

14 โครงการส่งเสริมทักษะทางการกีฬาและการออก
กําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

50,000 - ไม่ได้ดําเนินการ 

 รวม 4,331,854 3,597,253.86  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ
ประจําปี 
2563 

งบประมาณที่
ดําเนินงาน 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

๑ โครงการสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน (Happy 
and Healthy Workplace) 

10,000 - ไม่ได้ดําเนินการ 

๒ โครงการกิจกรรม 5ส . เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงาน 

5,000 - ไม่ได้ดําเนินการ 

3 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานตามแนวทางพระ
ราชดํารัส 
 อบรมการปฏิบัติงานตามแนวทางพระราชดํารัส 
ประจําปี พ.ศ. 2563 เน้นเร่ืองคุณธรรมตามพระ
ราชดํารัส เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้ พนักงาน ลูกจ้าง
น้อม นํ าพระราช ดํ ารั สมา เ ป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานบริการประชาชน 

๕,๐๐๐ ๐ 
(ดําเนินการโดย

ไม่ใช้
งบประมาณ) 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 



[๓๗] 
 

 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ
ประจําปี 
2563 

งบประมาณที่
ดําเนินงาน 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

4 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (อาคาร
พระราชคุณาภรณ์ (ชุณห์)) ขนาดกว้าง  7.50  
เมตร ยาว  14.00  เมตร 

345,000 344,500 26 ธ.ค. 62 – 
24 มี.ค. 63 

วันตรวจรับงาน 
6 ม.ค. 63 

5 โครงการปรับปรุงห้องประชุม ช้ัน 2 อาคารท่ีทํา
การ อบต.วังตะกู พ้ืนที่ 126 ตารางเมตร 

490,000 อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

6 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 

300,000 144,000 24 ต.ค. 62 – 
22 พ.ย. 62 

7 โครงการปรับปรุงที่ทําการ อบต.วังตะกู หมู่ที่ 4 
โดยต่อเติม ขยาย ด้านหลังห้องกองสาธารณสุขฯ 
และห้องสํานักปลัด กว้าง 4.50 เมตร ยาว 9.00 
เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 40.50 ตร.ม. 

465,000 464,500 10 เม.ย. 63 – 
8 ก.ค. 63 

วันตรวจรับงาน 
15 พ.ค. 63 

8 งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องนํ้า ห้องส้วม ของอาคาร
โรงจอดรถ และอาคารที่ทําการ อบต.วังตะกู หมู่ที่ 
4 

200,000 199,600 25 ธ.ค. 62 – 
23 มี.ค. 63 

วันตรวจรับงาน 
13 ม.ค. 63 

9 โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะ 
หมายเลขทะเบียน 85-2995 นครปฐม เพ่ือใช้
เป็นรถบรรทุกอเนกประสงค์ โดยการยกตัวถังเก่า
ลง  ติดต้ังกระบะเหล็กแผงข้างเปิดได้ ขนาด 
2,300 x 4,000 x 600 มิลลิเมตร 

300,000 295,000 
(มีค่าปรับ 
2,950) 

12 มี.ค. 63 – 
10 เม.ย. 63 
วันตรวจรับงาน 
20 เม.ย. 63 

10 โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน / ตําบล 50,000 4,432 28 ม.ค. 63 
11 การจัดทําประมาณการประเภทเงินสํารองจ่าย 

และ ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
 เงินสํารองจ่าย 
 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

 
 
 

250,000 
357,500 

 
 
 
- 

357,500 

 
 
 

ไม่ได้ดําเนินการ 
24 ธ.ค. 62 

 รวม 2,777,500 1,809,532  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๓๘] 
 

 

รายการครุภัณฑ์ที่ดําเนินการจัดซื้อ 
 

๑. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 

 ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ รายการ 
งบประมาณ

ประจําปี 2563 
งบประมาณที่
ดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑ ชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด 30,000 30,000 สํานักงานปลัด 
๒ โต๊ะกราบพระพร้อมที่รองเข่าไม้สัก ขนาด 

10 น้ิว  จํานวน 2 ชุด 
6,800 6,800 สํานักงานปลัด 

๓ เครื่ องปรับอากาศ  แบบแขวน  ขนาด 
18,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง 

85,800 85,800 กองคลัง 

๔ โต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน 
/ ปฏิบัติการ – ชํานาญการ จํานวน 1 ตัว 

4,900 ไม่ได้ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

กองคลัง 

 รวม 127,500 122,600  
 
  ๑.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ที่ รายการ 
งบประมาณ

ประจําปี 2563 
งบประมาณที่
ดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑ โต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน 
/ ปฏิบัติการ – ชํานาญการ จาํนวน 2 ตัว 

9,800 9,800 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

๒ เก้าอ้ีทํางาน ระดับปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน 
/ ปฏิบัติการ – ชํานาญการ จาํนวน 2 ตัว 

6,400 6,400 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 รวม 16,200 16,200  
 
  ๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ รายการ 
งบประมาณ

ประจําปี 2563 
งบประมาณที่
ดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑ โต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัว 9,800 9,800 กองช่าง 
2 เก้าอ้ีทํางาน จํานวน 2 ตัว 7,400 6,400 กองช่าง 
 รวม 17,200 16,200  

 
 
 
 
 
 
 
 



[๓๙] 
 

 

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

 ๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ รายการ 
งบประมาณ

ประจําปี 2563 
งบประมาณที่
ดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมี
ช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)  จํานวน ๑ 
คัน 

715,000 513,000 กองช่าง 

 รวม 715,000 513,000  
   

3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

 3.๑ แผนงานสาธารณสุข 

ที่ รายการ 
งบประมาณ

ประจําปี 2563 
งบประมาณที่
ดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑ ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง 9,400 9,400 กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

 รวม 9,400 9,400  
 
 4. ประเภทครุภัณฑ์สํารวจ 

  4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ รายการ 
งบประมาณ

ประจําปี 2563 
งบประมาณที่
ดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑ ล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม จํานวน 1 
เครื่อง 

9,500 9,500 กองช่าง 

 รวม 9,500 9,500  
 

5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 5.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ รายการ 
งบประมาณ

ประจําปี 2563 
งบประมาณที่
ดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จํานวน 2 เครื่อง 

44,000 44,000 กองคลัง 

๒ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า / นาที) จํานวน 2 เครื่อง 

5,200 5,200 กองคลัง 

๓ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 
2 เครื่อง 

5,000 5,000 กองคลัง 

 



[๔๐] 
 

 

 

ที่ รายการ 
งบประมาณ

ประจําปี 2563 
งบประมาณที่
ดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๔ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แคร่ยาว  จํานวน 1 เครื่อง 

23,000 23,000 กองคลัง 

 รวม 77,200 77,200  
 

 ๕.๒ แผนงานการศึกษา 

ที่ รายการ 
งบประมาณ

ประจําปี 2563 
งบประมาณที่
ดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 
เครื่อง 

8,600 8,600 กอง 
การศึกษาฯ 

 รวม 8,600 8,600  
  
  5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ รายการ 
งบประมาณ

ประจําปี 2563 
งบประมาณที่
ดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จํานวน 1 เครื่อง 

30,000 30,000 กองช่าง 

2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด  A3 จํานวน  1 
เครื่อง 

6,300 6,300 กองช่าง 

3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 
1 เครื่อง 

2,500 2,500 กองช่าง 

 รวม 38,800 38,800  
 

************************** 



[๔๑] 
 

ส่วนที่ ๕ 
การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนที่ตําบลวังตะกู 
ที่มีต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมสอบถามประชาชน โดยได้
ส่งแบบสํารวจไป  ๒๑๐  ชุด ได้รับคืน  ๑๑๓  ชุด คิดเป็นร้อยละ  ๕๓.๘๑  ซึ่งสามารถสรุปผลได้ ดังน้ี 

 

ส่วนที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ   ชาย    จํานวน  ๕๓  คน        คิดเป็นรอ้ยละ   ๔๖.๙๐         

 หญิง   จํานวน  ๖๐  คน        คิดเป็นรอ้ยละ   ๕๓.๑๐ 
 

๒. อายุ   ตํ่ากว่า ๒๐ ปี    จํานวน    ๓  คน        คิดเป็นรอ้ยละ     ๒.๖๖         
 ๒๐ – ๓๐ ปี    จํานวน  ๑๘  คน        คิดเป็นรอ้ยละ   ๑๕.๙๓  
 ๓๑ – ๔๐ ปี     จํานวน  ๑๓  คน        คิดเป็นรอ้ยละ   ๑๑.๕๑         
 ๔๑ – ๕๐ ปี    จํานวน  ๒๓  คน        คิดเป็นรอ้ยละ   ๒๐.๓๕ 
 ๕๑ – ๖๐ ปี     จํานวน  ๒๙  คน        คิดเป็นรอ้ยละ   ๒๕.๖๖         
 มากกว่า ๖๐ ปี     จํานวน  ๒๗  คน        คิดเป็นรอ้ยละ   ๒๓.๘๙ 

 

๓. การศึกษา  ประถมศึกษา    จํานวน  ๓๒  คน        คิดเป็นรอ้ยละ   ๒๘.๓๒ 
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   จํานวน  ๒๔  คน        คิดเป็นรอ้ยละ   ๒๑.๒๔ 
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า   จํานวน    ๘  คน        คิดเป็นรอ้ยละ     ๗.๐๘ 
 ปริญญาตรี     จํานวน  ๔๕  คน        คิดเป็นรอ้ยละ   ๓๙.๘๒ 
 สูงกว่าปริญญาตรี    จํานวน    ๔  คน        คิดเป็นรอ้ยละ     ๓.๕๔ 
 อ่ืนๆ    จํานวน    ๐  คน       คิดเป็นร้อยละ     ๐.๐๐  

 

๔. อาชีพหลัก  รับราชการ     จํานวน  ๑๑  คน        คิดเป็นรอ้ยละ     ๙.๗๔ 
 เอกชน / รฐัวิสาหกิจ    จํานวน  ๑๕  คน        คิดเป็นรอ้ยละ   ๑๓.๒๗ 
 ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว    จํานวน  ๒๙  คน        คิดเป็นรอ้ยละ   ๒๕.๖๖ 
 รับจ้าง        จํานวน  ๑๘  คน        คิดเป็นรอ้ยละ   ๑๕.๙๓ 
 นักเรียน / นักศึกษา     จํานวน    ๖  คน        คิดเป็นรอ้ยละ     ๕.๓๑ 
 เกษตรกร     จํานวน  ๓๒  คน        คิดเป็นรอ้ยละ   ๒๘.๓๒ 
 อ่ืนๆ    จํานวน    ๒  คน        คิดเป็นรอ้ยละ     ๑.๗๗ 



[๔๒] 
 

ส่วนที่ ๒   ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ๑๕.๙๓ ๗๗.๘๘ ๖.๑๙ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๒๕.๖๖ ๖๗.๒๖ ๗.๐๘ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๑๙.๔๗ ๗๒.๕๗ ๗.๙๖ 
๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ๑๗.๗๐ ๗๕.๒๒ ๗.๐๘ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๑๘.๕๘ ๗๐.๘๐ ๑๐.๖๒ 
๖)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๑๘.๕๘ ๗๔.๓๔ ๗.๐๘ 
๗)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
     ในท้องถิ่น 

๑๗.๗๐ ๗๗.๘๘ ๔.๔๒ 

๘)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๑๖.๘๑ ๗๒.๕๗ ๑๐.๖๒ 
๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๑๗.๗๐ ๗๒.๕๗ ๙.๗๓ 

ความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพฒันา ด้านการบริการสาธารณะ . 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม ๗.๐๘ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๗.๑๙ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๖.๙๕ 
๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ ๖.๙๓ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๖.๗๗ 
๖)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๖.๘๕ 
๗)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๗.๐๗ 
๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๐๖ 

ความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพฒันา ด้านเศรษฐกิจ . 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม ๖.๙๒ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๗.๐๐ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๖.๘๑ 
๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ ๖.๗๖ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๖.๖๖ 
๖)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๖.๘๓ 
๗)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๖.๘๗ 
๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๖.๘๕ 



[๔๓] 
 

ความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพฒันา 
ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม ๗.๐๑ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๗.๐๒ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๖.๘๓ 
๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ ๖.๘๓ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๖.๗๗ 
๖)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๖.๘๒ 
๗)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๖.๘๘ 
๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๖.๘๖ 

ความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพฒันา ด้านสังคมและสาธารณสุข . 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม ๗.๑๐ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๗.๑๘ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๖.๙๖ 
๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ ๖.๙๖ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๖.๗๕ 
๖)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๖.๘๕ 
๗)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๖.๙๖ 
๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๖.๙๑ 

ความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพฒันา 
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม ๗.๐๔ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๗.๑๓ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๖.๙๓ 
๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ ๖.๘๕ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๖.๘๑ 
๖)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๖.๘๑ 
๗)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๖.๙๗ 
๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๖.๙๒ 

 



[๔๔] 
 

ความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพฒันา ด้านการบริหารจัดการที่ดี . 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม ๖.๘๙ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๗.๐๕ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๖.๘๓ 
๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ ๖.๘๑ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๖.๗๒ 
๖)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๖.๗๙ 
๗)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๖.๘๘ 
๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๖.๘๒ 
 
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

๑. การบริหารจัดการเป็นเรื่องสําคัญ การประสานงานต้องไว การแก้ปัญหาต้องรวดเร็ว 
๒. ควรมีหน่วยงานบริการชุมชนเพ่ิมขึ้นบางหน่วย เช่น การบริการดูดส้วม การบริการตัดต้นไม้ที่ชุมชนไม่

ต้องการ ฯลฯ 
๓. ควรประกาศทางเสียงตามสายให้ประชาชนทราบบ่อยๆ จะได้ศึกษาและหาทางแก้ไขให้ดีขึ้น 
๔. ทําดีก็ทําได้ ถ้าจะทํา ทุกอย่างรู้อยู่แล้ว แต่อยู่ที่จะทําหรือไม่ สนใจทําหรือไม่ 
๕. เป็นคําถามที่ยาก ประชาชนอ่านแล้วเข้าใจยาก เกณฑ์การให้คะแนนยากเกินไป  

 
************************* 
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