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คำนำ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๓) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกวางโจน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพ่ือให้ผู้บริหารได้ดำเนินการตาม
ระเบียบฯ ต่อไป 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี     
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิด
การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพ่ือ
จะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  
  องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน ดังนี้     
  ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน 
  ๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพ่ิมใน
ภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการ
วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 
  ๒.โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณแล้ว ควรเร่งรัดดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ 
  ๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ  
  ๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่อง
ของความพร้อมด้านพ้ืนที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการ
เงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอก 
  ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล
กวางโจน ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหา
แนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกวางโจน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากข้ึน  
  ๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน และมีฐานข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือนำไปสู่แนว



5 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน 

ทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหา
เป็นไปอย่างรวดเร็ว  
                   ๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 
                   ๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทัว่ทั่วถึง  
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ส่วนที่ ๑  บทนำ 
 
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกวางโจนจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  ๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลกวางโจนหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  ๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  ๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ 
ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่ จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลกวางโจน สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล 
กวางโจน 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ตำบลกวางโจนให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  ๑. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  ๒. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  ๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน 
  ๔. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล
กวางโจน 
  ๕. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ตำบลกวางโจน หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  ๖. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) 
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  ๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย  
  ๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน  
  ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน   
  ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน  
  ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จำนวน ๒ คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
กวางโจน ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิน่ ดังนี้ 
  ๑. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน 
  ๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
  ๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
กวางโจน  ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ดังนี้ 
  ๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้น ศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่
ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  ๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  ๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน 
  ๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓  
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  ๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกวางโจน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน โดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี หรือภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี 
  ๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกวางโจน 
  ๓. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนมี
อำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกวางโจน  และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ตำบลกวางโจน 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อบต.กวางโจน 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ตำบลกวางโจน 

สภาองค์การ
บริหารส่วน

ตำบลกวางโจน 

รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ตำบลกวางโจน 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลกวางโจน   
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่  แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำ
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ดำเนินการ
สำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  ๑.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
กวางโจนกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    ๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลกวางโจนอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง  
    ๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกครึ่งปี และสรุปภาพรวมของครึ่งปีที่ผ่านมา
    ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน  ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพ่ือให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลกวางโจน  เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  ๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กวางโจน 
  ๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนมาปฏิบัติงาน 
  ๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  ๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  ๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจ
รวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  
  ๒.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
กวางโจนกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ  
    ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    ๒) เครื่องมือ  
    ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  ๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    ๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    ๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน  เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  ๓.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
กวางโจนกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่ น เช่น โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. จะใช้การวัดกว้างยาวหน้า เป็นต้น 
  ๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
   ๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลกวางโจน  ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลกวางโจน มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า
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ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน   
  ๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลกวางโจน คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้
เป็นหลักฐาน 
  ๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน 
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  ๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  ๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  ๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  ๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  ๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน  สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมี
เหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถ
กำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  ๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน  แต่ละคน แต่ละสำนัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกวางโจน  เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   
  ๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลกวางโจน 
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ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล 

..................................  
๑.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
    ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
     ๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบล
กวางโจน ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ และแผนชุมชนตำบล  
๒.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   ๒.๑  เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 
    ๒.๑.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน มีความสัมพันธ์กับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ตามยุทธศาสตร์ที่ 
๑ การบริหารจัดการน้ำ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การบริหารทรัพยากรน้ำ และดิน 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

   ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืนความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และ
ฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 
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๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
เสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างยั่งยืน 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  และบริการสู่สากล ความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑.การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ  ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการบริหาร และการบริการสู่สากล สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร และ
บริการสู่สากล 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้  
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒.การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ  ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคม
คุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดชัยภูม ิ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 

   ๒.๑.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
๑.วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน 
   อบต.กวางโจน เมืองแห่งการศึกษา ความสงบ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานทำ ยึดถือ
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น  ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

พันธกิจ 
  ๑.พัฒนาศักยภาพของคน ครอบครวั และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได ้
  ๒.พัฒนาเมืองน่าอยู่ บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  ๓.พัฒนาระบบการศึกษา และบริการสาธารณสุข ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
          ๔.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ๕.การบริหารจัดการที่ดี เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง โดยให้ประชาชน           
มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา และสามารถตรวจสอบได้ 
             ๖.การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการ 
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
    ๑. แนวทางการก่อสร้าง / ปรับปรุง / บำรุงรักษาถนน / สะพาน  
   ๒. แนวทางการก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ 
    ๓. แนวทางการการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคและบริโภคและ
แหล่งน้ำเพ่ือใช้ในการเกษตรให้เพียงพอ 

 ๔. แนวทางการก่อสร้าง/ ปรับปรุง/บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ และ   
ระบบการ โทรศัพท์สาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
   ๑. แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจนส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
   ๒. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๓. แนวทางการการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา  

๑. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งความรู้ที่ทันสมัย และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร   
สารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ประชาชน 
   ๒. แนวทางการการส่งเสริมการศึกษาก่อนวัยเรียนและการศึกษาภาคบังคับ 
    ๓. แนวทางการ การส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๔. แนวทางการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการกีฬาและนันทนาการต่างๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
  การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข   
   ๑. แนวทางการการส่งเสริมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคม 
   ๒. แนวทางการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๓.แนวทางการการรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขบัญหาสังคม 

๔. แนวทางการการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานและการควบคุมและป้องกันโรค 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๑.แนวทางการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   ๒.แนวทางการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๖  
  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
   ๑. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร   
แก่ประชาชน 
   ๒. แนวทางการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและสร้างระบบบริหารจัดการทีดี 
๓ เป้าประสงค์ 

 ๑. ตำบลกวางโจน มีดิน น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการ
เกษตรคุณภาพ พ้ืนที่การเกษตรมีความสมบูรณ์เพิ่มมากข้ึน           

๒. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ประชาชนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและท่ัวถึง 

๓. พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้กับประชาชน เพ่ือสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพ 

๔. คุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความพร้อมสู่สากลและมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

๕. องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน  พัฒนาการจัดการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้
ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
๔ ตัวช้ีวัด 

 ๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงมีการ
จัดการสิ่งแวดล้อมน่าอยู่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ต่อปี 

๒. จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ลดการใช้สารเคมีและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และมูลค่าผลผลิตทางเกษตร
ของตำบล (ข้าว) และอ้อย เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

 ๓. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้นร้อยละ๕ต่อปีจากพ้ืนที่บริการ
สาธารณะ 

 ๔. ประชาชนมีรายได้ต่อหัวเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี ของครัวเรือนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลกวางโจน 

 ๕. การรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีท้องถิ่นเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ ต่อปี 
 ๖. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน เพ่ิมขึ้น

ร้อยละ ๑๐ ของจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน 
  ๗. องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน มีผลการปฏิบัติราชการประจำปีมากกว่าร้อยละ ๖๕ 
  ๘. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานเกี่ยวกับที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทุกประเภทให้มีคุณภาพอย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ 
  ๙. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการสร้างความพร้อมของสื่อเทคโนโลยีการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยอย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ 
 

           ๒.๕ ค่าเป้าหมาย 
  ๑.  ทรัพยากรธรรมชาติในตำบลสมบูรณ์และเกิดสภาพแวดล้อมท่ีดีภายในตำบล 
  ๒.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วถึงทุกพื้นที่ประชาชนมีรายได้เพียงพอ สามารถพึ่งตนเองได้ 
  ๓.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน 
  ๔.  องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
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  ๕.  ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
           ๒.๖ กลยุทธ์ 

 ๑. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุงแหล่งน้ำ และสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม 
  ๒. การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย 
  ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   
  ๔. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
  ๕. ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
  ๖. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  ๗. ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และส่งเสริมสุขภาพด้านการกีฬาและนันทนาการ
ให้กับประชาชน 
  ๘. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และเสริมสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน 
  ๙. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน  
  ๑๐.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ 
  ๑๑.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระบบการจัดการเรียนรู้ และสนับสนุนแหล่งเรียนรู้
ของท้องถิ่นเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
          ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดบริการสาธารณะให้ทั่วถึงและรอบด้านเพ่ือสร้างการ 
พัฒนาด้านความจำเป็นพื้นฐานให้กับประชาชน 
  ๒. การพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นรวมถึงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณี
ท้องถิ่น 
    ๓. การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการจัดการขยะสู่ตำบลสุขภาวะ 

 ๔. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมุ่งหวังให้ประชาชนพึง่ตนเองได้ 
  ๕. การพัฒนาระบบบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
          ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน มีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 

 

  
  

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบล     

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน 

    ๒.๑.๓  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
๑. SWOT Analysis 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  
ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
รวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนนั้น มีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วน
ใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
  เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้
เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  
การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
(๑)  มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พ้ืนที่ เช่น อำเภอ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ศูนย์ประสานงาน 

โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ เป็นต้น 
(๒)  มีสถานศึกษาระดับประถมและขยายโอกาสในพ้ืนที่ 
(๓)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (๔)  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 
- โทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต TOT CAT AIS เป็นต้น   
- ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์      

  (๕)  ไดร้ับการสนับสนุนจากรัฐบาล เช่น โครงการละ ๕ ล้าน หมู่บ้านละ ๒ แสน 
  (๖)  มีศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่น   

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (๑)  อยู่ไกลจากจังหวัด ทำให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด 
 (๒)  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง เช่น การทำบัตรผู้พิการ การขออนุญาตใบขับขี่   

(๓)  มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน กับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน และเทศบาลธาตุทอง เช่น คลองส่งน้ำ ถนน   

 (๔)  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  
มีงบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกวางโจน ตามกฎหมายอ่ืน ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและ
นโยบายรัฐบาล 

(๔)  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอำเภอทำ
ให้มีการจารจรบางสายมีรถผ่านไปมาเป็นจำนวนมาก และเกิดอุบัติเหตุ      
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๒. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด

แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการได้
ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

๒.๑ จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑) ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา

ท้องถิ่นของตนเอง 
(๒) ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
(๓) ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
(๔) มีหนองสาธารณะ ๑๘ แห่ง เพ่ือเป็นแหล่งเก็บน้ำไว้ใช้เพ่ือการเกษตรกรรม ได้แก่ หนอง

สาธารณหนองฉิม  หนองสาธารณหนองสะเดา และกุดกวางโจน เป็นต้น   
(๕) ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่ ข้าว   

ข้าวโพด  และอ้อย ฯลฯ 
(๖) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖ แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน 
(๗) มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนกับส่วน 

ราชการในพ้ืนที ่
(๘)  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
(๙)  มีระบบประปาทุกหมู่บ้านทำให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
(๑๐)  องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ

และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 (๑๑) มีวัด ๑๘ แห่ง    
 (๑๒) องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนมีเว็บไซด์ และเฟสบุ๊ค (องค์การบริหารส่วนตำบล

กวางโจน) ในการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
(๑๓) หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
(๑๔) มีกองทุนในหมู่บ้าน เช่น การออมเงินวันละบาท ธนาคารข้าว ฯลฯ 
(๑๕) มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
 

๒.๒ จุดอ่อน (W : Weakness) 
(๑) คนในวัยทำงาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในเมือง  
(๒) ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้

ขาดรายได้ 
(๓) ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม

อาชีพอย่างเข้มแข็ง 
(๔) ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
(๕) ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  
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(๖) องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณจำกัด 

(๗) ไม่มีตลาดสดที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน 
(๘) แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการ

ติดต่อ      
(๙) ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณ      

จำนวนมาก  
(๑๐) ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพ่ือจ้างคนในท้องถิ่น 
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     ๒.๑.๔ การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองท้องถิ่นใน

เขตจังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วน

ตำบลกวางโจน 

โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน ดำเนินการจริง 

๑.ด้านความมั่นคง ๑.การเสริมสร้างและ
พั ฒ น าศั ก ย ภ าพ ทุ น
มนุษย ์

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
กระบวนการผลิตข้าว และสินค้าเกษตร
ปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

๑.การบริหาร
จัดการน้ำ ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

๑ การบริหารทรัพยากรน้ำ 
แ ล ะ ดิ น   อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุล 

ยุทธศาสตร์ที ่๑  

-การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

๒๕ ๒๑ 

๒ .ด้ า น ก ารส ร้ า ง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

๒.การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม 

๒. ส่งเสริมการแปรรูป การตลาด 
และการกระจายสินค้าเกษตร 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างขีด
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน    

๒.การพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
การเกษตร และ
ฐานชุมชนท่ีเข้มแข็ง 

๒ การพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานการเกษตร และฐาน
ชุมชนที่เข้มแข็ง 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  
-การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
และการแก้ไขปัญหา   
ความยากจน 

๔๒ ๓๑ 

๓. ๑.การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

๓ .ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
แล ะแข่ งขั น ได้ อ ย่ า ง
ยั่งยืน 

๓. พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวตามมาตรฐานเพื่อ
ดงึดูดนักท่องเที่ยวท้ังชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ 

 

๓.การเสริมสร้าง
สันติภาพ สันติสุข 
อย่างยั่งยืน 

๓ การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพี ย งอย่ าง
ยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  

-การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 

และการกีฬา 
 

๓๑ ๒๘ 

๔ .ด้ า น ก ารส ร้ า ง
โอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม 

๔.การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ๔ .ก ารพั ฒ น าขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ทางการบริหารและ
บริการสู่สากล 

๔  ก า ร พั ฒ น า ขี ด
ค ว าม ส าม า รถ ท า งก า ร
บริหาร และบริการสู่สากล 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  

-การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข  

๑๕ ๑๓ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองท้องถิ่นใน

เขตจังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วน

ตำบลกวางโจน 

โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน ดำเนินการจริง 
๕ .ด้ านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๕.การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่ งชาติ เพื่ อ การพั ฒ น า
ประเทศสู่ความมั่นคงและ
ยั่งยืน 

  ๕ พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและระบบการจัดการ
เรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  
-การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๘ ๔ 

๖ .ด้ าน ก ารป รับ ป รุ ง
สมดุลและพัฒนาระบบ
ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ภาครัฐ 

๖ .ก ารบ ริห ารจั ด ก ารใน
ภาครัฐ  ก ารป้ อ งกั นก าร
ทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

   ยุทธศาสตร์ที่  ๖  
-การพัฒนาดา้นการเมือง
และการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรของ
ท้องถิ่น 

๓๓ ๒๓ 

 ๗.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ        
โลจิสติกส์ 

      

 ๘.การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

      

 ๙.การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

      

 ๑๐.ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 

      

รวม  ๑๕๔ ๑๒๐ 
 

     ๑) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน  ๑๕๔ โครงการ  
     ๒) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑๕๔ โครงการ ดำเนินการจริง ๑๒๐ โครงการ หรือคิดเป็น ๘๐  เปอร์เซ็นตข์อง
จำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)    
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๓.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ๓.๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
   ๓.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

 

 
ด้าน 

แผนงาน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หนว่ยงานท่ีสนับสนุน 
จำนวนการดำเนินการโครงการ 

จำนวนโครงการ งบประมาณ  (บาท) 

ด้านบริหารทั่วไป 
     ๑.แผนงานบริหารงานทัว่ไป สำนักปลัด สำนักปลัด 

 
๔๒ 

 
๑๖,๖๔๓,๖๓๖ 

     ๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด สำนักปลัด / งานปอ้งกนั ๑๓ ๘๐๐,๐๐๐ 
 รวม   ๕๕ ๑๗,๔๔๓,๖๓๖ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม      
 ๓.แผนงานการศึกษา กองการศกึษา กองการศกึษา ๓๘ ๑๖,๕๑๖,๖๐๘ 
 ๔.แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสขุฯ กองสาธารณสขุฯ ๒๘ ๗,๘๐๖,๗๗๗ 
 ๕.แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการและสังคมฯ กองสวัสดิการและสังคมฯ ๑๓ ๘๙๔,๐๖๑ 
 ๖.แผนงานเคหะและชุมชน กองสวัสดิการและสังคมฯ กองสวัสดิการและสังคมฯ ๒๒ ๒,8๖3,๖๗๗ 
 ๗.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการและสังคมฯ กองสวัสดิการและสังคมฯ ๙ ๔๓0,000 
 ๘.แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ กองการศกึษา กองการศกึษา ๑๐ 7๖8,000 

 รวม   ๑๒๐ ๒๙.๒๗๙,๑๒๓ 
ด้านการเศรษฐกิจ      
 ๙.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง กองช่าง ๒๐ ๕,๗๗๐,000 
    ๑๐.แผนงานการเกษตร สำนักปลัด สำนักปลัด ๗ ๒๓๕,000 

 รวม   ๒๗ 6,๐๐๕,000 
ด้านการดำเนินงานอ่ืนๆ      
   ๑๑.แผนงานงบกลาง ๑๑.แผนงานงบกลาง สำนักปลัด สำนักปลัด ๕ ๒๒,๗๗๒,๒๔๑ 

รวม    ๒๐๗ 7๕,๕00,000 
รวมท้ังสิ้น    ๒๐๗ 7๕,๕00,000 
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๓.๑.๒ ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ส่วนราชการ    
         รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.๐๒)    
  

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายทีด่ำเนินการ

จริง (ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน 

๑ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็ก
นักเรียนและเยาวชนในตำบล
กวางโจน ตามศาสตร์พระราชา 
โรงเรียนคุรุราษฎร ์

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
ความรู้และเข้าใจใน
ศาสตร์พระราชามากขึ้น 

นักเรียนสังกัด สพฐ. ใน
พื้นท่ีตำบลกวางโจน 

๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้รับ
ความรู้ 

เด็กนักเรยีนได้
ความรู้มากขึ้น 

กองการศึกษา โรงเรียนบ้านคุรุ
ราษฎร์ 

๒ ค่ายยุวชนเรียนรู้การดำเนินชีวิต 
โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
การดำเนินชีวิต 

นักเรียนสังกัด สพฐ. ใน
พื้นท่ีตำบลกวางโจน 

๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้รับ
ความรู้ 

เด็กนักเรยีนได้
ความรู้มากขึ้น 

กองการศึกษา โรงเรียนบ้าน
หนองปอแดง 

๓ ค่ายภาษาอังกฤษน่ารูสู้่อาเซียน 
โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวยีน 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 

นักเรียนสังกัด สพฐ. ใน
พื้นท่ีตำบลกวางโจน 

๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้รับ
ความรู้ 

เด็กนักเรยีนได้
ความรู้มากขึ้น 

กองการศึกษา โร งเรี ย น ชุ มชน
บ้านบัวพักเกวียน 

๔ ร่วมแข่งขันกีฬาภายในกลุม่
ตำบลกวางโจน  โรงเรียนบา้น
ดอนจำปา 

เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลา
ว่างในการออกกำลังกาย 

นักเรียนสังกัด สพฐ. ใน
พื้นท่ีตำบลกวางโจน 

๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กนักเรยีนได้
ออกกำลังกาย 

กองการศึกษา โรงเรียนบ้านดอน
จำปา 

๕ จัดการแข่งขันพัฒนาการและ
ทักษะทางวิชาการ โรงเรียน
บ้านหนองกุง 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
การดำเนินชีวิตและทักษะ
ทางวิชาการ 

นักเรียนสังกัด สพฐ. ใน
พื้นท่ีตำบลกวางโจน 

๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กนักเรยีนได้
ความรู้มากขึ้น 

กองการศึกษา โ ร ง เ รี ย น บ้ า น
หนองกุง 

รวม ๒๕๐,๐๐๐  
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ส่วนที่ ๓   
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

....................................... 
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  ๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล
กวางโจน  

๒๐ ๑๙ ๑๙.๐๐ 

๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ ๑๔ ๑๔.๐๐ 
๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      ๖๕ ๕๗ ๕๗.๐๐ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       ๑๐ ๘ ๘.๐๐ 
 ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนในเขตจังหวัด       ๑๐ ๘ ๘.๐๐ 
 ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด  ๑๐ ๘ ๘.๐๐ 
 ๓.๔ วิสัยทัศน์       ๕ ๔ ๔.๐๐ 
 ๓.๕ กลยุทธ์        ๕ ๕ ๕.๐๐ 
 ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       ๕ ๕ ๕.๐๐ 
 ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์       ๕ ๕ ๕.๐๐ 
 ๓.๘ แผนงาน       ๕ ๕ ๕.๐๐ 
 ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       ๕ ๔ ๔.๐๐ 
 ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ ๕ ๕ ๕.๐๐ 

รวมคะแนน  ๑๐๐ ๙๐ ๙๐ 
 

๑.๒  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
      รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓ ๓ ๑๕  

 ๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

๒ ๒ ๑๐  

๑.๒  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  

๒ ๒ ๑๐  

๒๕ 
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ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ป ระช าก ร  แ ล ะ ช่ ว งอ ายุ แ ล ะจ ำน วน
ประชากร ฯลฯ 
๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึ กษา สาธารณ สุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

๒ ๒ ๑๐  

๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

๒ ๒ ๑๐  

๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) 

๒ ๒ ๑๐  

๑ .๖  ข้อมู ล เกี่ ย วกับศาสนา ประเพณี  
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

๓ ๓ ๑๕  

 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 ๑.๗ ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ำ ป่าไม้ ภเูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

๒ ๒ ๑๐  
 

๑.๘ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

๒ ๑ ๕  

๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ 
ร่ วมตั ดสิ น ใจ  ร่ วมตรวจสอบ  ร่ วม รับ
ประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกวางโจน 

๓ ๓ ๑๕  

รวม ๒๐ ๑๙ ๙๕  
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  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกวางโจน 
  พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  
การเมืองการปกครอง สภาพสังคม บริการพ้ืนฐานในพื้นที่ ระบบเศรษฐกจิ ศาสนาและวัฒนธรรม    
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่สำคัญอ่ืน ๆ  
  ๑.๓  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕    
 ๒.๑ การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ

สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กวางโจน นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๒ ๒ ๒  

๒.๒ การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

๑ ๑๓.๓๓ ๑๓.๓๓  

๒.๓ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ สุ ข  ค ว า ม ย า ก จ น 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี 
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

๒ ๑ ๑  

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

๒ ๖.๖๖ ๖.๖๖  

๒.๕ การวิเคราะห์สิ่ งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรื อสิ่ งที่ เกิ ด ขึ้ น  ก ารป ระดิ ษ ฐ์ ที่ มี ผ ลต่ อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

๒ ๑ ๑  

 ๒.๖ ผลการวิ เคราะห์ศั กยภาพเพื่ อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ ง) W-Weakness (จุดอ่อน ) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

๒ ๖.๖๖ ๖.๖๖  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการตดิตามและ

ประเมินผลแผน 

 ๒.๗ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพื้นท่ี มีการนำเสนอปัญหา ค้นหา
สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

๒ ๒ ๑๓.๓๓  

๒.๘ สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่
ได้ รั บ  แล ะการ เบิ ก จ่ าย งบ ป ระม าณ  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในเชิงคุณภาพ 

๑ ๑ ๖.๖๖  

๒ .๙  ผ ล ที่ ไ ด้ รั บ จ า ก ก า ร ด ำ เนิ น งา น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการดำเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการ
แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

๑ ๑ ๖.๖๖  

รวม ๑๕ ๑๔ ๙๓.๓๔  
   
  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้มีการ
นำเสนอข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพี่อวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
  ๑.๔ ยุทธศาสตร์ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการตดิตามและ

ประเมินผลแผน 

๓ ยุทธศาสตร์ ๖๕    
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลกวางโจน และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และThailand ๔.๐ 

๑๐ ๘ ๑๒.๓๑  

๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กวางโจนในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   และ Thailand ๔.๐ 

๑๐ ๘ ๑๒.๓๑  
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๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand 
๔.๐ 

๑๐ ๘ ๑๒.๓๑  

๓.๔ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกวางโจนต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคต
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน 
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

๕ ๔ ๖.๑๕  

 ๓.๕ กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลกวางโจนที่ จะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง
ที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

๕ ๕ ๗.๖๙  

 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน  

๕ ๕ ๗.๖๙  

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กวางโจน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่
ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

๕ ๕ ๗.๖๙  

๓.๘ แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่
เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกวางโจนที่มีความชัดเจน นำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

๕ ๕ ๗.๖๙  
 

 ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
Thailand๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกวางโจนในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน 

๕ ๔ ๖.๑๕  
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 ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็น
โครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำ
โครงการเพื่ อพัฒนาท้องถิ่น ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

๕ ๕ ๗.๖๙  

 รวม ๖๕ ๕๗ ๘๗.๖๙  
  
 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน มีความสมัพันธ์กับแผนยุทธศาสตรช์าติ ๒๐  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูม ิ
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นดังนี ้

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๙ ๙.๐๐ 
๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นปีไปปฏิบัติใน  เชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ ๙.๐๐ 
๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นปีไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ ๙.๐๐ 
๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา   ๑๐ ๘  
๕ โครงการพัฒนา  ประกอบดว้ย ๖๐ ๕๗ ๕๗.๐๐ 
 ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ ๕  
 ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ ๕  
 ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง 

         งบประมาณได้ถูกต้อง  
๕ ๕  

 ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี  ๕ ๔  
 ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ 

         แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
๕ ๔  

 ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  ๕ ๔  
 ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ๕ ๕  
 ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ 

         ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
๕ ๕  

 ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย                   
        (ผลผลิตของโครงการ)   

๕ ๕  

 ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕  
 ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

            และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๕ ๕  

 ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ๕ ๕  
รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๒ ๙๒.๐๐ 
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 ๒.๒  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน (ใช้การ
วิ เค ราะห์  SWOT Analysis/ Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand 
และ  Trend ปั จจั ยและสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
ด้ านสั งคม ด้ านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม) 

๑๐ ๙ ๙๐.๐๐ มีการวิเคราะห์ SWOT 
ครอบคลมุ 

รวม ๑๐ ๙ ๙๐.๐๐  
   

 ๒.๓  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
๒.๑ การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่
ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 

๑๐ 
 

๕ 

๙ 
 

๕ 

๙๐.๐๐ 
 

๕๐.๐๐ 

 

๒ .๒  วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 

๕ ๔ ๔๐.๐๐  

รวม ๑๐ ๙๐ ๙๐.๐๐  
 

 ๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 
๓.๑ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของ

๑๐ 
 

๕ 

๙ 
 

๕ 

๙๐ 
 

๕๐ 
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ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ  มีสภาพ
หรือลักษณ ะถูกต้ อ ง คงทน  ถาวร สามารถใช้ก ารได้ ตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ห รื อ ไม่  ซ่ึ ง เป็ น ไป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๓.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ
ที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๕ ๔ ๔๐  

รวม ๑๐ ๙ ๙๐.๐๐  
 
  

 ๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ลำดับ ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของคะแนน
เต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๔.๑ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากดา้นต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
ในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช ้
SWOT Analysis/Demand  (Demand Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ(Integration) กับ
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนที่มีพืน้ที่ติดต่อกัน 

๑๐ 
๕ 

๘ 
๔ 

๘๐.๐๐ 
๔๐.๐๐ 

 

๔.๒  วิ เคราะห์ แผนงาน งาน ที่ เกิดจากด้ านต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   หลักประชารัฐ 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น   (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local  
Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

๕ ๔ ๔๐.๐๐  

รวม ๑๐ ๘ ๘๐.๐๐  
  

 ๒.๖ โครงการพัฒนา 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

๕ โครงการพัฒนา ๖๐    
 ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนและ
ดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนท่ีกำหนดไว้ ชื่อโครงการ
มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๕ ๕ ๘.๓๓  

๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ

๕ ๕ ๘.๓๓  
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เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้
ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พื้นท่ีดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะทำท่ีไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

๕ ๕ ๘.๓๓  

 ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

๕ ๔ ๖.๖๗  

 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 ๕.๕  เป้ าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี  (๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสูร่ายได้สงู (๒) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อม
ล้ำทางสังคม (๔)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

๕ ๔ ๖.๖๗  

 ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้
มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 

๕ ๔ ๖.๖๗  
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ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้ เป รี ย บ เชิ ง เป รี ย บ เที ย บ  เ ช่ น  ด้ า น เก ษ ต ร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

๕ ๕ ๘.๓๓  

 ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการท่ีดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

๕ ๕ ๘.๓๓  

 ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)  งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึง
หลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความ
ประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
(๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม 
(Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

๕ ๕ ๘.๓๓  

 ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง 
หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสใน
การกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  มี
ความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของ
การนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

๕ ๕ ๘.๓๓  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับมีการกำหนดดัชนีชี้ วัดผลงาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ
กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได้รับ   (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

๕ ๕ ๘.๓๓  

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ ากับวัตถุประสงค์หรือ
ม าก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ซึ่ ง ก า ร เขี ย น
วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไป
ได้ แ ละมี ค วาม เฉพ าะ เจ าะจง ใน การ
ดำเนิ น งานตาม โครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) 
ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

๕ ๕ ๘.๓๓  

รวม ๖๐ ๕๗ ๙๕.๐๐  
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๓.การติดตามและประเมินผลตามแบบต่าง ๆ ของกรมส่งเสริม 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

                        คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

ประเด็นการประเมิน มีการดำเนินการ ไม่มีการดำเนินการ 

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

๒.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำ ฐานข้อมูล ✓  
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อ   
       ประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

✓  

๒.๔  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

๒.๕  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

๒.๖  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื ✓  
๒.๗  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ✓  
๒.๘  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา ✓  
๒.๙  มีการกำหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา ✓  
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์ ✓  
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  
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แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

                คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประเมินปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน 
และเดือนตุลาคม ของปีงบประมาณนั้นๆ   
ส่วนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน 
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน              

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและ
การแก้ไขปัญหาความยากจน 

          

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา               

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและ 
สาธารณสขุ 

          

ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม             

ยุทธศาสตรท์ี่ ๖ การพัฒนาด้านการเมอืงการ 
บริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 

          

รวม           
 

หมายเหตุ  : ส่วนรายละเอียดอยู่หน้าท่ี  ๔๕ 
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                       การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
   

 

 
 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

 

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน 
จำนวน

โครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 
จำนวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๔๒ ๒๐.๓ 1๖,๖๔๓,๖๓๖ 2๒ สำนักปลัด/กองคลัง 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑๓ ๖.๓ ๘๐๐,๐00 ๑ สำนักปลัด 
แผนงานการศึกษา ๓๘ 1๘.๓๕ 1๖,๕๑๖,๖๐๘ 21.๘ กองการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 2๘ ๑๓.๕๒ ๗,๘๐๖,777 ๑๐.๓ กองสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1๓ ๖.๓ ๘๙๔,๐๖๑ 1.๑ กองสวัสดิการ ฯ 
แผนงานเคหะและชุมชน 2๒ 10.๗ ๒,8๖๓,๖๗๗ ๓.๘ กองช่าง 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ของชุมชน 

๙ 4.๓๔ ๔๓0,000 1 กองสวัสดิการ ฯ 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

10 4.๙ 7๖8,000 1 กองการศึกษา ฯ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2๐ ๙.7 ๕,๗๗๐,000 ๗.๗ กองช่าง 
แผนงานการเกษตร ๗ 3.๓๘ ๒๓๕,000 ๐.๓ สำนักปลัด 
แผนงานงบกลาง ๕ ๒.๔๑ 2๒,๗๗๒,๒๔๑ ๓๐ สป/สวัสดิการ/สาธารณสุข 

รวม 2๐๗ 100 7๕,๕00,000 100  
 

สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ลำดับที ่ รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการที่สามารถดำเนินการได้ 
 (....... โครงการ) 

คิดเปน็ร้อยละของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละของ
ข้อบัญญัติ 

๑ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น   

  ๒ ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ   

๓ สามารถดำเนินการได ้   

 

รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(การดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ) 
ข้อมูลจาก e-plan เมนูรายงาน (A๙)  
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
อ าเภอภูเขียว    จงัหวดัชยัภูมิ 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
งบประมาณที่ใช้ งบประมาณคงเหลือ 

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

แผนงานงบกลาง                 

งบกลาง                 

  งบกลาง                 

  งบกลาง                 

    เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 174,622 171,399 300,000 16.67 % 350,000 
                   
176,258  

                       
173,742  

    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,994 7,747 20,000 0 % 20,000 
                     
12,249  

                           
7,751  

    เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 13,148,100 13,809,000 15,328,800 1.52 % 15,562,300 
              
15,350,200  

                       
212,100  

    เบ้ียยงัชีพความพิการ 4,264,800 4,251,200 4,848,000 7.07 % 5,190,666 
                
4,287,800  

                       
902,866  

    เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 176,000 172,500 180,000 0 % 180,000 
                   
154,000  

                         
26,000  

    เงินส ารองจ่าย 770,613 218,810 977,719 -38.6 % 600,275 
                   
420,545  

                       
179,730  

    รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั                 
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

      
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน (ก.บ.ท.) 

0 0 0 100 % 669,000 
                     669,000    

      
เงินสมทบโครงการด าเนินงานระบบ
หลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถ่ินหรือพ้ืนท่ี 

0 0 0 100 % 200,000 
                     200,000    

    เงินช่วยพิเศษ                 

รวมงบกลาง 19,035,929 19,130,656 22,494,519     22,772,241 21,270,052 1,502,189 
รวมงบกลาง 19,035,929 19,130,656 22,494,519     22,772,241     

รวมงบกลาง 19,035,929 19,130,656 22,494,519     22,772,241     

รวมแผนงานงบกลาง 19,035,929 19,130,656 22,494,519     22,772,241 21,270,052 1,502,189 
แผนงานบริหารงานทั่วไป                 

งานบริหารทั่วไป                 

  งบบุคลากร                 

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                 

    เงินเดือนนายก/รองนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 514,080 514,080 532,080 0 % 532,080                      390,780                           141,300  

    ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120 45,600 0 % 45,600                        44,624                                 976  

    คา่ตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 45,600 0 % 45,600                        22,800                             22,800  

    
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

86,400 86,400 90,720 0 % 90,720 
                       86,400                              4,320  

    
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(-
1,281,650) 

3,239,040 2,936,438 3,292,520 4.13 % 3,428,520                    
1,451,284                           695,586  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,923,760 3,621,158 4,006,520     4,142,520 
                
1,995,888  

                       
864,982  

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                 
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

    เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 2,525,286 2,523,650 3,215,760 3.96 % 3,343,260 
                   
3,032,439                           310,821  

    เงินประจ าต าแหน่ง 117,200 96,000 132,000 0 % 132,000                      132,000                                   -    

    ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 893,234 1,000,080 1,483,000 9.93 % 1,630,308 
                   
1,612,590                             17,718  

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง 57,080 63,180 168,000 21.43 % 204,000                      110,190                             21,810  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,592,800 3,682,910 4,998,760     5,309,568 
                
4,887,219  

                       
422,349  

รวมงบบุคลากร 7,516,560 7,304,068 9,005,280     9,452,088 
                
6,883,107  

                    
1,287,331  

  งบด าเนินงาน                 

  ค่าตอบแทน                 

    
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (+310,000) 

1,800 302,000 500,000 -40 % 300,000 
                         9,600                           600,400  

                 เงินเพ่ิมต่างๆของขา้ราชการหรือพนกังาน         2,000                            220                              1,780  

    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ (-10000) 0 0 30,000 -66.67 % 10,000                        10,000                                   -    

    ค่าเช่าบา้น 240,200 232,800 320,000 0 % 320,000                      282,700                             37,300  

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                 

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/
ลูกจา้งประจ า 

0 0 0 100 % 80,000 
                       29,450                             50,550  

รวมค่าตอบแทน 257,043.75 543,500 900,000     710,000 
                   
331,970  

                       
690,030  

  ค่าใช้สอย                 

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงบริการ                 

      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 720,000                      252,941                           467,059  
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

    รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ 707,200 175,630 200,000 -75 % 50,000                        26,575                             23,425  

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
    

      
ค่าใชจ่้ายในการจดังาน จดันิทรรศการ การ
ประกวด การแข่งขนัต่างๆ (+30000) 

6,850 0 20,000 -75 % 5,000 
                       14,240                             20,760  

      
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ(+240000) 
ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 

0 0 0 100 % 50,000 
                     259,748                             30,252  

      ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและสัมมนา(+180000) 0 0 0 100 % 50,000                      186,700                             43,300  

      

ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน(+
631650) 
และสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือการ 
เลือกตั้งซ่อมต่างๆ 

0 0 0 100 % 800,000 
                   
1,418,326                             13,324  

      ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้ 0 0 0 100 % 5,000  -                              5,000  

      
ค่าส ารวจตรวจสอบเขตท่ีสาธารณะภายใน 
ต าบล (+50000) 

0 0 0 100 % 5,000 
                       39,960                             15,040  

      

โครงการพฒันาศกัยภาพการท างาน  
คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบล พนกังานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า 
และพนกังานจา้ง อบต.กวางโจน( -100000) 

0 0 0 100 % 100,000 

                     100,000                                   -    

      โครงการวนัทอ้งถ่ินไทย 0 0 0 100 % 5,000  -                              5,000  

      
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานขององคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน 

0 0 0 100 % 10,000 

 -                             10,000  
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

      
โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย 
ป.ป.ช. ในการปฏิบติังานทอ้งถ่ิน 

0 0 0 100 % 10,000 
 -                             10,000  

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (+20000) 487,845.98 298,239.22 300,000 -16.67 % 250,000                      146,616                           123,384  

รวมค่าใช้สอย 3,112,028.98 1,799,943.22 2,812,000     2,060,000 
                
2,445,106  

                       
766,544  

  ค่าวัสดุ                 

    วสัดุส านกังาน (+50000) 138,310 196,162 200,000 -10 % 180,000                      164,360                             65,640  

    วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,705 8,275 50,000 -60 % 20,000                        12,300                              7,700  

    วสัดุงานบา้นงานครัว (+40000) 131,706 52,461 70,000 -14.29 % 60,000                        61,400                             38,600  

    วสัดุก่อสร้าง 13,162 26,413 40,000 -25 % 30,000                          8,859                             21,141  

    วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (+50000) 459,802.64 286,509 390,000 -23.08 % 300,000                      349,945                                   55  

    วสัดุการเกษตร 0 49,168 50,000 -60 % 20,000                            300                             19,700  

    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 30,000 -66.67 % 10,000  -                             10,000  

    วสัดุคอมพิวเตอร์(+40000) 19,120 58,780 40,000 0 % 40,000                        41,555                             38,445  

รวมค่าวัสดุ 782,805.64 677,768 890,000     660,000 
                   
638,719  

                       
201,281  

  ค่าสาธารณูปโภค                 

รวมค่าสาธารณูปโภค 529,111.41 551,630.2 672,500     0     

รวมงบด าเนินงาน 4,680,989.78 3,572,841.42 5,274,500     3,430,000 3,083,825 967,825 
  งบลงทุน                 

  ค่าครุภัณฑ์                 

    ครุภณัฑส์ านกังาน                 

      เกา้อี้ส านกังาน จ านวน 6 ตวั 0 0 0 100 % 30,000                        30,000                                   -    
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

      
เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU 
จ านวน 3 เคร่ือง ห้องประชุมสภา 

0 0 0 100 % 97,200 
                       96,600                                 600  

      ชั้นเก็บเอกสารเหลก็ 40 ช่อง 0 0 0 100 % 7,900                          7,900                                   -    

    ครุภณัฑก์ารเกษตร                 

    ครุภณัฑก์่อสร้าง                 

    ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่                 

    ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว                 

    ครุภณัฑโ์รงงาน                 

    ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์                 

รวมค่าครุภัณฑ์ 387,200 58,049.9 196,500     135,100 
                   
134,500  600 

รวมงบลงทุน 387,200 58,049.9 196,500     135,100     

  งบเงินอุดหนุน                 

  เงินอุดหนุน                 

    เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                 

      
โครงการศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วย 
เหลือประชาชนขององคก์รปกครองส่วน 
ทอ้งถ่ิน 

0 0 0 100 % 25,000 

                       25,000                                   -    

รวมเงินอุดหนุน 25,000 25,000 25,000     25,000                        25,000                                   -    

รวมงบเงินอุดหนุน 25,000 25,000 25,000     25,000                        25,000                                   -    

  งบรายจ่ายอ่ืน                 

  รายจ่ายอ่ืน                 

    
รายจ่ายอื่น                                                                
(โอนเพ่ิม โครงการส ารวจความพึงพอใจ ฯ +20000) 

          20,000 
                       20,000                                   -    
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

รวมรายจ่ายอ่ืน 0 0 30,000     0     

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0 0 30,000     0     

รวมงานบริหารทั่วไป 12,609,749.78 10,959,959.32 14,531,280     13,042,188 
              
11,248,582  

                    
2,255,156  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ                 

  งบด าเนินงาน                 

  ค่าสาธารณูปโภค                 

    ค่าไฟฟ้า 0 0 0 100 % 540,000 
                 
436,537.35  

                     
103,462.65  

    ค่าบริการโทรศพัท ์ 0 0 0 100 % 25,000 
                   
21,302.88                          3,697.12  

    คา่บริการไปรษณีย ์ 0 0 0 100 % 5,000                            234                              4,766  

    ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 100,000                        84,270                             15,730  

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0     670,000 
                   
542,344  

                       
127,656  

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     670,000     

  งบรายจ่ายอ่ืน                 

  รายจ่ายอ่ืน                 

    รายจ่ายอื่น                 

รวมรายจ่ายอ่ืน 20,000 20,000 0     0     

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 20,000 20,000 0     0     

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 20,000 20,000 0     670,000     

งานบริหารงานคลัง                 

  งบบุคลากร                 
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                 

    เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 880,320 1,027,578 1,133,740 5.92 % 1,200,840 
                   
1,140,965                             59,875  

    
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของขา้ราชการ หรือพนกังานส่วน
ทอ้งถ่ิน 

0 17,783 24,000 0 % 24,000 
                         5,025                             18,975  

    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000                        42,000                                   -    

    ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 197,940 205,380 222,260 6.47 % 236,640                      230,750                              5,890  

    ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 290,880 442,080 690,365 5.49 % 728,268                      482,400                           245,868  

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง 24,000 45,420 72,000 0 % 72,000                        21,480                             50,520  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,435,140 1,780,241 2,184,365     2,303,748 
                
1,922,620  

                       
381,128  

รวมงบบุคลากร 1,435,140 1,780,241 2,184,365     2,303,748     

  งบด าเนินงาน                 

  ค่าตอบแทน                 

    
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (+60000) 

0 0 150,930 -33.74 % 100,000 
                             -                             160,000  

    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 0 0 9,070 -44.87 % 5,000                              -                                5,000  

    ค่าเช่าบา้น 0 0 0 100 % 50,000                        36,000                             14,000  

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                 

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/
ลูกจา้งประจ า 

0 0 0 100 % 30,000 
                       25,000                              5,000  

รวมค่าตอบแทน 1,600 3,810 175,000     185,000 
                     
61,000  

                       
184,000  

  ค่าใช้สอย                 
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงบริการ (+10000)                 

      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงบริการ  0 0 0 100 % 110,000                      118,000                              2,000  

    รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 -50 % 5,000  -                              5,000  

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
    

      
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ค่าท่ีพกั ค่า
พาหนะในการเดินทาง 

0 0 0 100 % 30,000 
                       29,367                                 633  

      
ค่าใชจ่้ายในการพฒันาจดัเก็บรายไดข้อง อบต.
(โอนลด 10000) 

0 0 0 100 % 10,000 
                             -                                     -    

      ค่าลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรมสัมมนา(+20000) 0 0 0 100 % 40,000                        52,500                              7,500  

      
โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น (โอนลด 50000) 

0 0 0 100 % 50,000 
                             -                                     -    

      
โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบั พ.ร.บ.การ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 (โอนลด 10000) 

0 0 0 100 % 10,000 
                             -                                     -    

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,500 8,300 25,000 -20 % 20,000                        15,120                              4,880  

รวมค่าใช้สอย 251,388 213,250 365,000     275,000 
                   
214,987  

                         
20,013  

  ค่าวัสดุ                 

    วสัดุส านกังาน (+20000) 49,026.9 48,475.9 80,000 -62.5 % 30,000                        42,710                              7,290  

    วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0 0 5,000 0 % 5,000                              -                                5,000  

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 20,080 24,490 50,000 -40 % 30,000                        29,850                                 150  

รวมค่าวัสดุ 69,106.9 72,965.9 135,000     65,000 
                     
72,560  

                         
12,440  
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

  ค่าสาธารณูปโภค                 

    ค่าบริการไปรษณีย ์(โอนลด 40000) 392 4,572 70,000 -28.57 % 50,000                            783                              9,217  

รวมค่าสาธารณูปโภค 392 4,572 70,000     50,000     

รวมงบด าเนินงาน 322,486.9 294,597.9 745,000     575,000 
                   
349,330  

                       
225,670  

  งบลงทุน                 

  ค่าครุภัณฑ์                 

    ครุภณัฑส์ านกังาน                 

      ตูเ้หลก็เก็บเอกสาร 2 ลิ้นชกั 0 0 0 100 % 5,600                          5,600                                   -    

      โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ 0 0 0 100 % 10,000                        10,000                                   -    

    ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ                 

    ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์                 

      
เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หนา้/
นาที) 

0 0 0 100 % 5,200 
                         5,200                                   -    

      
เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบ 1 (28 หนา้/นาที) 

0 0 0 100 % 8,900 
                         8,900                                   -    

      
จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับ
ประมวลผล 

0 0 0 100 % 23,000 
                       22,500                                 500  

รวมค่าครุภัณฑ์ 113,800 1,400 46,500     52,700 
                     
52,200  

                              
500  

รวมงบลงทุน 113,800 1,400 46,500     52,700     

รวมงานบริหารงานคลัง 1,871,426.9 2,076,238.9 2,975,865     2,931,448 
                
2,324,150  

                       
607,298  

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 14,501,176.68 13,056,198.22 17,507,145     16,643,636                                   
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

14,115,076  2,990,110  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน                 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน                 

  งบด าเนินงาน                 

  ค่าวัสดุ                 

รวมค่าวัสดุ 0 0 12,600     0     

รวมงบด าเนินงาน 0 0 12,600     0     

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 12,600     0     

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                 

  งบด าเนินงาน                 

  ค่าใช้สอย                 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
    

      โครงการดบัเพลิงขั้นตน้และอพยพหนีไฟ 0 0 0 100 % 20,000                              -                               20,000  

      
โครงการป้องกนัการบาดเจ็บทางถนน (RTI)    
(โอนลด 50000 

0 0 0 100 % 50,000 
                             -                                     -    

      
โครงการป้องกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

0 0 0 100 % 100,000 
                       98,484                              1,516  

      
โครงการป้องกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์(โอนเพ่ิม 30000) 

0 0 0 100 % 100,000 
                     128,850                              1,150  

      
โครงการพ่อบา้นแม่บา้นดบัเพลิง (โอนลด 
30000) 

0 0 0 100 % 30,000 
                             -                                     -    

  โครงการเพ่ิมศกัยภาพครู ข ป้องกนัเด็กจมน ้า (+60000)           60,000                        58,900                              1,100  

      โครงการอบรมจิตอาสา (-250000) 0 0 0 100 % 250,000                              -                                     -    
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

      
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกนัและ 
แกไ้ขปัญหายาเสพติด (-20000) 

0 0 0 100 % 20,000 
    

      
โครงการอบรมอาสาสมคัร อปพร. (+370000) 
ต าบลกวางโจน 

0 0 0 100 % 50,000 
                     419,840                                 160  

      โครงการอบรมอาสาสมคัรกูชี้พกูภ้ยั (-50000) 0 0 0 100 % 50,000                              -                                     -    

รวมค่าใช้สอย 664,680 117,519 1,018,000     670,000 
                   
706,074  

                         
23,926  

  ค่าวัสดุ                 

    วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 39,000 61,560 30,000 -56.67 % 13,000                              -                               13,000  

    วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง 0 0 0 100 % 91,000                        91,000                                   -    

รวมค่าวัสดุ 39,000 61,560 30,000     104,000     

รวมงบด าเนินงาน 703,680 179,079 1,048,000     774,000 
                   
797,074  

                         
36,926  

  งบลงทุน                 

  ค่าครุภัณฑ์                 

    ครุภณัฑส์ านกังาน                 

      
จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 13000 BTU      
(ห้องวิทย)ุ 

0 0 0 100 % 21,000 
                       18,800                              2,200  

    ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง                 

    ครุภณัฑเ์คร่ืองดบัเพลิง                 

รวมค่าครุภัณฑ์ 39,200 3,534,550 103,000     21,000                        18,800                              2,200  

รวมงบลงทุน 39,200 3,534,550 103,000     21,000     

  งบเงินอุดหนุน                 

  เงินอุดหนุน                 
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

    เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                 

      
โครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยัของกลุ่มโซนน่ิงท่ี 11 

0 0 0 100 % 5,000 
                             -                                5,000  

รวมเงินอุดหนุน 0 0 5,000     5,000                              -                                5,000  

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 5,000     5,000                              -                                5,000  

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 742,880 3,713,629 1,156,000     800,000 
                   
815,874  

                         
44,126  

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 742,880 3,713,629 1,168,600     800,000 
                   
815,874  

                         
44,126  

แผนงานการศึกษา                 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา                 

  งบบุคลากร                 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                 

    เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน -17,200 3,207,080 3,376,100 3,600,250 7.21 % 3,859,776 
                   
3,383,030                           459,546  

    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000  -                             42,000  

    เงินวิทยฐานะ (+23100) 245,000 252,000 315,000 20 % 378,000                      401,100                                   -    

    ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 1,172,880 1,208,300 1,440,794 22.48 % 1,764,646 
                   
1,088,480                           567,266  

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง 33,480 8,955 192,000 25 % 240,000                        13,170                           226,830  

    
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของขา้ราชการ หรือพนกังานส่วน

ทอ้งถ่ิน 
  

  
                               61,601  

                            5,599  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,700,440 4,887,355 5,590,044     6,284,422 
                
4,947,381  

                    
1,410,410  

รวมงบบุคลากร 4,700,440 4,887,355 5,590,044     6,284,422                                     
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

4,947,381  1,410,410  

  งบด าเนินงาน                 

  ค่าตอบแทน                 

    
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (+139620) 

0 6,200 416,200 -38.29 % 256,830 
                         3,100                           393,350  

    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -50 % 5,000                              -                                5,000  

    ค่าเช่าบา้น (-60000) 56,400 56,400 24,400 229.51 % 80,400                        20,400                                   -    

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                 

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/
ลูกจา้งประจ า (153550) 

0 0 0 100 % 220,000 
                       55,100                             11,350  

รวมค่าตอบแทน 151,340 134,985 520,600     562,230 
                     
78,600  

                       
409,700  

  ค่าใช้สอย                 

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงบริการ                 

      ค่าจา้งเหมาบริการ 0 0 0 100 % 369,800                      309,320                             60,480  

    รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 5,000                              -                                5,000  

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
    

      
ค่าใชจ่้ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา   
(+60000) 

0 0 0 100 % 30,000 
                       57,200                                   -    

      
ค่าเดินทางไปราชการพนกังานส่วนต าบลและ
พนกังานจา้ง (+50000) 

0 0 0 100 % 30,000 
                       21,752                             58,248  

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 129,000 430,000 -65.12 % 150,000                              -                             150,000  
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

รวมค่าใช้สอย 190,086 254,684 756,000     584,800 
                   
388,272  

                       
273,728  

  ค่าวัสดุ                 

    วสัดุส านกังาน (-33100) 84,708 49,485 100,000 -30 % 70,000                        27,901                              8,999  

    วสัดุงานบา้นงานครัว 8,340 33,006 55,000 -27.27 % 40,000                        39,003                                 997  

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 3,830 0 35,000 -42.86 % 20,000                        10,780                              9,220  

รวมค่าวัสดุ 96,878 82,491 200,000     130,000 
                     
77,684  

                         
19,216  

  ค่าสาธารณูปโภค                 

    ค่าไฟฟ้า 11,707.35 13,755 50,000 0 % 50,000 
                   
11,178.96                        38,821.04  

    ค่าน ้าประปา ค่าน ้าบาดาล 8,052 6,399 20,000 0 % 20,000                          6,439                             13,561  

    ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 36,000                     5,271.28                        30,728.72  

รวมค่าสาธารณูปโภค 19,759.35 20,154 70,000     106,000                        22,889                             83,111  

รวมงบด าเนินงาน 458,063.35 492,314 1,546,600     1,383,030 
                   
567,445  

                       
785,754  

  งบลงทุน                 

  ค่าครุภัณฑ์                 

    ครุภณัฑส์ านกังาน                 

      จดัซ้ือตูบ้านเล่ือน 4 ฟุต บนกระจกลา่งทึบ 0 0 0 100 % 47,400                        47,400                                   -    

    ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์                 

      จดัซ้ือคอมพิวเตอร์ all in one  จ านวน 5 เคร่ือง 0 0 0 100 % 85,000                        85,000                                   -    
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

      
จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบหมึกพร้อม
ติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์(Ink tank Printer) จ านวน 6 
เคร่ือง 

0 0 0 100 % 45,000 
                       45,000                                   -    

      จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ  จ านวน 6 เคร่ือง 0 0 0 100 % 15,000                        15,000                                   -    

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 6,000 42,600     192,400                      192,400                                   -    

รวมงบลงทุน 0 6,000 42,600     192,400     

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 5,158,503.35 5,385,669 7,179,244     7,859,852 
                
5,707,226  

                    
2,195,895  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                 

  งบด าเนินงาน                 

  ค่าใช้สอย                 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
    

      
โครงการกิจกรรมตา้นยาเสพติดภายใน
สถานศึกษา 

0 0 0 100 % 30,000 
                       30,000                                   -    

      โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ (-50000) 0 0 0 100 % 50,000                              -                                     -    

      
โครงการฝึกซอ้มแผนการป้องกนัเด็กติดใน
รถยนต ์

0 0 0 100 % 2,000 
                         2,000                                   -    

      โครงการวนัวิทยาศาสตร์ 0 0 0 100 % 20,000                              -                               20,000  

      
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา ศพด. 6 แห่ง (+64410) 

0 0 0 100 % 486,390 
                     358,700                           192,100  

      
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา ศพด. 6 แห่ง 

0 0 0 100 % 1,085,595                    
1,085,595                                   -    
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

      
โครงการสวมหมวกนิรภยัร้อยเปอร์เซ็นต์ 
ปลูกฝังการเคารพกฎหมาย สร้างระเบียบวินยั 

0 0 0 100 % 2,000 
                         2,000                                   -    

รวมค่าใช้สอย 1,837,360 1,431,640 1,663,400     1,675,985 
                   
1,478,295                           212,100  

  ค่าวัสดุ                 

    วสัดุงานบา้นงานครัว (+10000) 0 0 0 100 % 2,484,571 
                   
2,494,298                                 273  

รวมค่าวัสดุ 2,661,013.06 2,620,161.38 2,567,932     2,484,571     

รวมงบด าเนินงาน 4,498,373.06 4,051,801.38 4,231,332     4,160,556 
                
3,972,593  

                       
212,373  

  งบเงินอุดหนุน                 

  เงินอุดหนุน                 

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ                 

      โครงการค่ายภาษาองักฤษน่ารู้สู่อาเซียน 0 0 0 100 % 50,000                        50,000                                   -    

      โครงการค่ายยวุชนเรียนรู้การด าเนินชีวิต 0 0 0 100 % 50,000                        50,000                                   -    

      
โครงการจดัการแข่งขนัพฒันาการและทกัษะทาง
วิชาการ 

0 0 0 100 % 50,000 
                       50,000                                   -    

      
โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม นกัเรียนและ
เยาวชนในต าบลกวางโจน 

0 0 0 100 % 50,000 
                       50,000                                   -    

      
โครงการร่วมแข่งขนักีฬาภายในกลุ่มต าบล
กวางโจน 

0 0 0 100 % 50,000 
                       50,000                                   -    

      
โครงการอาหารกลางวนันกัเรียนโรงเรียนใน
สังกดั สพฐ. 7 โรงเรียน  (+20700) 

0 0 0 100 % 4,246,200                    
4,262,307                              4,593  

รวมเงินอุดหนุน 4,685,000 4,651,000 4,470,000     4,496,200                                            
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

4,512,307  4,593  

รวมงบเงินอุดหนุน 4,685,000 4,651,000 4,470,000     4,496,200     

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 9,183,373.06 8,702,801.38 8,701,332     8,656,756 
                
8,484,900  

                       
216,966  

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ                 

  งบด าเนินงาน                 

  ค่าใช้สอย                 

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงบริการ                 

รวมค่าใช้สอย 97,740 72,800 0     0     

รวมงบด าเนินงาน 97,740 72,800 0     0     

รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 97,740 72,800 0     0     

รวมแผนงานการศึกษา 14,439,616.41 14,161,270.38 15,880,576     16,516,608 
              
14,192,126  

                    
2,412,816  

แผนงานสาธารณสุข                 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข                 

  งบบุคลากร                 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                 

    
เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน (-
315000) 

146,760 232,680 505,880 28.07 % 647,880 
                     267,180                             65,700  

    เงินประจ าต าแหน่ง 0 0 42,000 0 % 42,000  -                             42,000  

    ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 413,753 496,230 929,897 18.16 % 1,098,797                      784,460                           314,337  

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง 37,921 42,743 144,000 0 % 144,000                        78,150                             65,850  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 598,434 771,653 1,621,777     1,932,677 
                
1,129,790  

                       
487,887  
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

รวมงบบุคลากร 598,434 771,653 1,621,777     1,932,677     

  งบด าเนินงาน                 

  ค่าตอบแทน                 

    
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (+25000) 

0 0 66,000 21.21 % 80,000 
                             -                             105,000  

    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 23,760 4,320 40,000 -25 % 30,000                        29,880                                 120  

    ค่าเช่าบา้น (-39000) 12,000 36,000 42,000 142.86 % 102,000                        36,000                             27,000  

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                 

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/
ลูกจา้งประจ า 

0 0 0 100 % 20,000 
                         8,700                             11,300  

รวมค่าตอบแทน 35,760 44,820 168,000     232,000 
                     
74,580  

                       
143,420  

  ค่าใช้สอย                 

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงบริการ                 

    รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ (-775000) 0 0 0 100 % 775,000  -                                   -    

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
    

      ค่าใชจ่้ายในการลงทะเบียนและฝึกอบรมสัมนา 0 0 0 100 % 20,000                          8,800                             11,200  

      ค่าเดินทางไปราชการพนกังานส่วนต าบล 0 0 0 100 % 20,000                          7,024                             12,976  

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (+100000) 62,900 158,470 220,000 -9.09 % 200,000                      234,045                             65,955  

รวมค่าใช้สอย 1,346,391 1,758,455 1,027,000     1,015,000                      249,869                             90,131  

  ค่าวัสดุ                 

    วสัดุส านกังาน 12,058 16,303 30,000 -33.33 % 20,000                          7,385                             12,615  

    วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 15,235 16,780 30,000 0 % 30,000                        26,360                              3,640  
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ (+30000) 16,850 10,300 20,000 -50 % 10,000                        33,480                              6,520  

รวมค่าวัสดุ 44,143 43,383 154,000     60,000                        67,225                             22,775  

รวมงบด าเนินงาน 1,426,294 1,846,658 1,349,000     1,307,000 
                   
391,674  

                       
256,326  

  งบลงทุน                 

  ค่าครุภัณฑ์                 

    ครุภณัฑส์ านกังาน                 

    ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์                 

      เคร่ืองส ารองไฟ 1 เคร่ือง 0 0 0 100 % 2,500                          2,500                                   -    

      จดัซ้ือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบ ALL In one 0 0 0 100 % 17,000                        17,000                                   -    

      จดัซ้ือเคร่ืองพิมพเ์ลเชอร์ LED ขาวด า  1 เคร่ือง 0 0 0 100 % 2,600                          2,600                                   -    

รวมค่าครุภัณฑ์ 61,500 0 0     22,100                        22,100                                   -    

รวมงบลงทุน 61,500 0 0     22,100                        22,100                                   -    

  งบเงินอุดหนุน                 

  เงินอุดหนุน                 

    เงินอุดหนุนองคก์รประชาชน                 

      
โครงการควบคุมและป้องกนัโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

0 0 0 100 % 180,000 
                     180,000                                   -    

      
โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน      
(to be no. 1) ทั้ง 18 หมู่บา้น 

0 0 0 100 % 180,000 
                     180,000                                   -    

รวมเงินอุดหนุน 360,000 360,000 360,000     360,000                      360,000                                   -    

รวมงบเงินอุดหนุน 360,000 360,000 360,000     360,000     

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 2,446,228 2,978,311 3,330,777     3,621,777 
                
1,903,564  

                       
744,213  
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน                 

  งบด าเนินงาน                 

  ค่าใช้สอย                 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
    

      โครงการควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ 0 0 0 100 % 50,000                        44,500                              5,500  

      
โครงการควบุคมและป้องกนัโรคพิษสุนขับา้และ
แมวในต าบล (9000) 

0 0 0 100 % 80,000 
                       83,380                              5,620  

      
โครงการป้องกนัและระงบัโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรน่า 2019 ( covid -19) (+650000) 

0 0 0 100 % 200,000                    
1,038,863                             11,137  

      โครงการระบบการแพทยฉุ์กเฉิน 0 0 0 100 % 800,000                              -                             800,000  

รวมค่าใช้สอย 215,700 139,290 150,000     1,130,000 
                   
1,166,743                           822,257  

  ค่าวัสดุ                 

    วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (+40000) 0 91,840 150,000 0 % 150,000                      178,320                             11,680  

    วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 99,000 110,075 200,000 -10 % 180,000                              -                             180,000  

รวมค่าวัสดุ 99,000 201,915 350,000     330,000                      178,320                           191,680  

รวมงบด าเนินงาน 314,700 341,205 500,000     1,460,000 
                
1,345,063  

                    
1,013,937  

  งบลงทุน                 

  ค่าครุภัณฑ์                 

    ครุภณัฑส์ านกังาน                 

    ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง                 

      จดัซ้ือรถพยาบาล (รถตู)้ 0 0 0 100 % 2,500,000                                                2,000  
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

2,498,000  

    ครุภณัฑก์ารเกษตร                 

    ครุภณัฑโ์รงงาน                 

      
จดัซ้ือถงัขยะพลาสติกแบบไม่มีลอ้มีฝาปิด 120 
ลิตร 

0 0 0 100 % 225,000 
                     225,000                                   -    

    ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์                 

รวมค่าครุภัณฑ์ 129,200 120,900 90,000     2,725,000 
                   
2,723,000                              2,000  

รวมงบลงทุน 129,200 120,900 90,000     2,725,000     

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 443,900 462,105 590,000     4,185,000 
                
4,068,063  

                    
1,015,937  

รวมแผนงานสาธารณสุข 2,890,128 3,440,416 3,920,777     7,806,777 
                
5,971,627  

                    
1,760,150  

แผนงานสังคมสงเคราะห์                 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์                 

  งบบุคลากร                 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                 

    เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 320,640 333,060 372,640 6.27 % 396,000                      321,080                             42,470  

    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000                        42,000                                   -    

    ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 127,680 132,240 140,174 5.63 % 148,061                      144,190                              3,871  

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000                        15,230                              8,770  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 514,320 531,300 578,814     610,061 
                   
522,500  

                         
55,111  

รวมงบบุคลากร 514,320 531,300 578,814     610,061     
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

  งบด าเนินงาน                 

  ค่าตอบแทน                 

    
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (+5000) 

0 0 50,000 -20 % 40,000 
                             -                               45,000  

    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 50 % 15,000                              -                               15,000  

    ค่าเช่าบา้น 36,000 36,000 42,000 0 % 42,000                        36,000                              6,000  

รวมค่าตอบแทน 36,000 36,000 102,000     97,000                        36,000                             66,000  

  ค่าใช้สอย                 

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงบริการ                 

      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 110,000                      108,000                              2,000  

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
    

      ค่าเดินทางไปราชการ (-5000) 0 0 0 100 % 20,000                          3,576                             11,424  

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (-10000) 0 0 0 100 % 10,000                              -                                     -    

      ค่าลงทะเบียนอบรมพนกังานส่วนต าบล 0 0 0 100 % 20,000                          4,900                             15,100  

รวมค่าใช้สอย 35,492 117,500 200,000     160,000                      116,476                             28,524  

  ค่าวัสดุ                 

    วสัดุส านกังาน (+5000) 26,273 13,195 30,000 -66.67 % 10,000                        14,985                                   15  

    วสัดุคอมพิวเตอร์ (+5000) 10,000 13,547 20,000 -50 % 10,000                          5,000                                   -    

รวมค่าวัสดุ 36,273 26,742 50,000     20,000                        19,985                                   15  

รวมงบด าเนินงาน 107,765 180,242 352,000     277,000                      172,461                           104,539  

  งบลงทุน                 

  ค่าครุภัณฑ์                 

    ครุภณัฑส์ านกังาน                 
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

      
จดัซ้ือโต๊ะและเกา้อี้ส านกังาน  
จ านวน 1ชุด 

0 0 0 100 % 7,000 
                         7,000                                   -    

    ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์                 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 48,500 5,000     7,000                          7,000                                   -    

รวมงบลงทุน 0 48,500 5,000     7,000                          7,000                                   -    

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 622,085 760,042 935,814     894,061 
                   
701,961  

                       
192,100  

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 622,085 760,042 935,814     894,061     

แผนงานเคหะและชุมชน                 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน                 

  งบบุคลากร                 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                 

    เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 588,220 713,520 771,240 6.41 % 820,680                      804,840                             15,840  

    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000                        42,000                                   -    

    ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 441,120 459,480 633,329 3.82 % 657,497                      618,190                             39,307  

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง 34,980 28,260 96,000 0 % 96,000                        38,080                             57,920  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,106,320 1,243,260 1,542,569     1,616,177 
                
1,503,110  

                       
113,067  

รวมงบบุคลากร 1,106,320 1,243,260 1,542,569     1,616,177     
  งบด าเนินงาน                 

  ค่าตอบแทน                 

    
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (+50000) 

0 0 120,000 -41.67 % 70,000 
                             -                             120,000  

    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -50 % 5,000                              -                                5,000  
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

    ค่าเช่าบา้น (-80000) 0 0 10,000 700 % 80,000                              -                                     -    

รวมค่าตอบแทน 0 0 140,000     155,000                              -                             125,000  

  ค่าใช้สอย                 

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงบริการ                 

      ค่าจา้งเหมาบริการ 0 0 0 100 % 20,000                        10,665                              9,335  

    รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 0 % 5,000                              -                                5,000  

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
    

      ค่าเดินทางไปราชการพนกังานส่วนต าบล 0 0 0 100 % 30,000                        10,140                             19,860  

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (-56955) 137,200 6,000 130,000 -38.46 % 80,000                        23,044                                0.88  

รวมค่าใช้สอย 214,490 6,000 215,000     135,000 
                     
43,849  

                         
34,196  

  ค่าวัสดุ                 

    วสัดุส านกังาน 15,000 35,805 50,000 -40 % 30,000                        25,390                              4,610  

    วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ(+56955) 51,900 164,380 130,000 -46.15 % 70,000                      125,609                              1,346  

    วสัดุก่อสร้าง 503,260 305,350 50,000 300 % 200,000                      197,291                              2,709  

    วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0 35,572.1 70,000 14.29 % 80,000                              -                               80,000  

    วสัดุการเกษตร 0 0 5,000 0 % 5,000                              -                                5,000  

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 29,200 40,180 50,000 0 % 50,000                              -                               50,000  

รวมค่าวัสดุ 599,360 581,287.1 355,000     435,000 
                   
348,290  

                       
143,665  

รวมงบด าเนินงาน 813,850 587,287.1 710,000     725,000 
                   
392,139  

                       
302,861  

  งบลงทุน                 
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

  ค่าครุภัณฑ์                 

    ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง                 

    ครุภณัฑก์่อสร้าง                 

      ค่าจดัซ้ือกรวยจราจรเพ่ืองานก่อสร้าง 0 0 0 100 % 22,500                        22,500                                   -    

    ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์                 

      ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์ 0 0 0 100 % 15,000                        14,500                                 500  

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 27,000 1,048,000     37,500 
                     
37,000  

                              
500  

รวมงบลงทุน 0 27,000 1,048,000     37,500     

  งบเงินอุดหนุน                 

  เงินอุดหนุน                 

    เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ                 

      
ค่าเขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า  
หมู่ท่ี 15 

0 0 0 100 % 265,000                  
262,055.84                          2,944.16  

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0     265,000     

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0     265,000     

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,920,170 1,857,547.1 3,300,569     2,643,677 
                
2,194,304  

                       
419,372  

งานไฟฟ้าและประปา                 

  งบเงินอุดหนุน                 

  เงินอุดหนุน                 

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ                 

รวมเงินอุดหนุน 454,929.76 0 280,000     0     
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

รวมงบเงินอุดหนุน 454,929.76 0 280,000     0     

รวมงานไฟฟ้าและประปา 454,929.76 0 280,000     0     

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล                 

  งบด าเนินงาน                 

  ค่าใช้สอย                 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
    

      
ปรับปรุงบ่อขยะขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
กวางโจน 

0 0 0 100 % 200,000 
                     200,000                                   -    

รวมค่าใช้สอย 129,000 148,130 250,000     200,000                                    -    

รวมงบด าเนินงาน 129,000 148,130 250,000     200,000                                    -    

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 129,000 148,130 250,000     200,000 
                   
200,000                                   -    

งานบ าบัดน ้าเสีย                 

  งบด าเนินงาน                 

  ค่าใช้สอย                 

    
รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
    

      อบรมให้ความรู้การก าจดัน ้าเสียในชุมชน 0 0 0 100 % 20,000                              -                               20,000  

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     20,000                              -      

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     20,000                              -      

รวมงานบ าบัดน ้าเสีย 0 0 0     20,000                              -                               20,000  

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,504,099.76 2,005,677.1 3,830,569     2,863,677 
                
2,394,304  

                       
439,372  
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                 

  งบด าเนินงาน                 

  ค่าใช้สอย                 

    
รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
    

      โครงการ อบต.กวางโจนตา้นภยัหนาว(-100000) 0 0 0 100 % 100,000                              -                                     -    

      
โครงการขบัเคล่ือนสภาเด็กและเยาวชนต าบล
กวางโจน 

0 0 0 100 % 10,000 
                             -                               10,000  

      

โครงการจดัท าแผนเวทีประชาคม ทบทวน 
เพ่ิมเติม การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
แผนยทุธศาสตร์ และสนบัสนุนกระบวนการ 
จดัท าแผนชุมชน ต าบลกวางโจน 

0 0 0 100 % 30,000 

                             -                               30,000  

      โครงการบา้นอุ่นใจสายใยรักชุมชน 0 0 0 100 % 100,000                      100,000                                   -    

      
โครงการพฒันาศกัยภาพกลุ่มพฒันาสตรีต าบล
กวางโจน (-100000) 

0 0 0 100 % 100,000 
                             -                                     -    

      โครงการพฒันาศกัยภาพโรงเรียนผูสู้งอาย ุ 0 0 0 100 % 30,000                        30,000    

      โครงการวนัผูสู้งอายปุูชนียบุคคลต าบลกวางโจน 0 0 0 100 % 30,000                              -                               30,000  

      
โครงการส่งเสริมการให้ความรู้เก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มและขยะรีไซเคิลการคดัแยกขยะและ
ขยะอินทรีย ์18 หมู่บา้น 

0 0 0 100 % 20,000 

                       20,000                                   -    
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

      
โครงการสร้างจิตส านึกปกป้องสถาบนัส าคญั 
ของชาติ เพื่อสร้างความสมานฉนัท์ 

0 0 0 100 % 10,000 
                             -                               10,000  

รวมค่าใช้สอย 877,036 31,675 700,000     430,000 
                   
150,000  

                         
80,000  

รวมงบด าเนินงาน 877,036 31,675 700,000     430,000     

  งบเงินอุดหนุน                 

  เงินอุดหนุน                 

    เงินอุดหนุนองคก์รประชาชน                 

รวมเงินอุดหนุน 20,000 0 0     0     

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 0 0     0     

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 897,036 31,675 700,000     430,000 
                   
150,000  

                         
80,000  

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 897,036 31,675 700,000     430,000 
                   
150,000  

                         
80,000  

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                 
งานกีฬาและนันทนาการ                 

  งบด าเนินงาน                 

  ค่าใช้สอย                 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
    

      
โครงการแข่งขนักีฬาเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่าง
องคก์ร (-50000) 

0 0 0 100 % 50,000 
                             -                                     -    
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

      
โครงการร่วมแข่งขนักีฬาทอ้งถ่ินสัมพนัธ์ตา้นยา
เสพติด (-150000) 

0 0 0 100 % 150,000 
                             -                                     -    

รวมค่าใช้สอย 500,000 145,000 400,000     200,000                              -                                     -    

  ค่าวัสดุ                 

    วสัดุกีฬา 97,957 89,911 98,000 0 % 98,000                              -                               98,000  

รวมค่าวัสดุ 97,957 89,911 98,000     98,000                              -                               98,000  

รวมงบด าเนินงาน 597,957 234,911 498,000     298,000                              -                               98,000  

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 597,957 234,911 498,000     298,000                              -                               98,000  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                 

  งบด าเนินงาน                 

  ค่าใช้สอย                 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
    

      โครงการบ าเพญ็กุศลวนัธรรมสวนะ  (วนัพระ) 0 0 0 100 % 30,000                        30,000                                   -    

      โครงการประเพณีลอยกระทง (-50000) 0 0 0 100 % 50,000                              -                                     -    

      
โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีพุทธ    
(-14410) 

0 0 0 100 % 30,000 
                             -                               15,590  

      
โครงการส่งเสริมวฒันธรรมและของดีต าบล
กวางโจน  

0 0 0 100 % 10,000 
                             -                               10,000  

      โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ (-100000) 0 0 0 100 % 100,000                              -                                     -    

      โครงการแห่เทียนพรรษา (+40000) 0 0 0 100 % 50,000                        88,130                              1,870  

รวมค่าใช้สอย 704,800 35,000 330,000     270,000                              -                                     -    

รวมงบด าเนินงาน 704,800 35,000 330,000     270,000 
                   
118,130  

                         
27,460  
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

  งบเงินอุดหนุน                 

  เงินอุดหนุน                 

    เงินอุดหนุนขององคก์รศาสนา                 

      โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ (-200000) 0 0 0 100 % 200,000                              -                                     -    

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0     200,000                              -                                     -    

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0     200,000                              -                                     -    

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 704,800 35,000 330,000     470,000 
                   
118,130  

                         
27,460  

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,302,757 269,911 828,000     768,000 
                   
118,130  

                       
125,460  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                 

งานก่อสร้าง                 

  งบลงทุน                 

  ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง                 

    ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ                 

      ก่อสร้างร้ัวพร้อมป้าย 0 0 0 100 % 200,000                      200,000    

      
ก่อสร้างร้ัวพร้อมป้าย                                     
(ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดอนจ าปา) 

0 0 0 100 % 150,000 
                     150,000    

      ค่าปรับปรุงหอประชุม อบต.กวางโจน 0 0 0 100 % 390,000                      389,500                                 500  

      
โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าอ่างเหมืองใหญ่     
โสกโก ถึงหนองฉิม หมู่ท่ี 1 บา้นบวัพกัเกวียน 

0 0 0 100 % 275,000 
                     275,000                                   -    

      
โครงการก่อสร้างถนนเขา้สู่พ้ืนท่ีการเกษตร      
สายฝายหลวง -ถึงล าห้วยนาขี หมู่ท่ี 17 

0 0 0 100 % 270,000 
                     270,000                                   -    
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ จาก
บา้นนายกรวย นพธรรม -บา้นนายสนม ดาวช่วย 
บา้นดอนจ าปา หมู่ท่ี 5 

0 0 0 100 % 120,000 
                     120,000                                   -    

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
นานายจรัส อ่อนอทุยั หมู่ 2 

0 0 0 100 % 265,000 
                     264,000                              1,000  

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็      
สายบา้นนางค านาง - หนองอึ่ง (ดอนปู่ ตา) หมู่ 8 

0 0 0 100 % 250,000 
                     247,000                              3,000  

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
บา้นนางมลัลิกา ครอบครองวงศ ์หมู่ท่ี 16          
บา้นใหม่เทพประทาน 

0 0 0 100 % 250,000 

                     244,000                              6,000  

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็      
สายบา้นนางสูน บุญเทียม -สวนนางนิยม นอ้ยศรี 
บา้นหนองปอแดง หมู่ 7 

0 0 0 100 % 140,000 
                     139,000                              1,000  

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็        
สายเมรุ หมู่ 7 

0 0 0 100 % 126,000 
                     125,000                              1,000  

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
หนองตานา หมู่ท่ี 14 บา้นหนองกุง 

0 0 0 100 % 268,000 
                     260,000                              8,000  

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
หลงัโรงเรียนกวางโจนศึกษา หมู่ 6 

0 0 0 100 % 275,000 
                     274,000                              1,000  

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ท่ี 
12 (สายรอบหนองบวั) 

0 0 0 100 % 270,000 
                     266,000                              4,000  

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สาย
นานายบุญถม งอกนาเสียว - นานายอุดม บุตะ
เขียว บา้นหนองกุงค า หมู่ 13 

0 0 0 100 % 140,000 
                     139,000                              1,000  
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โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือเขา้พ้ืนท่ีทาง
การเกษตร สายดอนปู่ ตา หมู่ 13 (คสล) 

0 0 0 100 % 127,000 
                     125,000                              2,000  

      
โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้า ซอยบา้นนายพร
มดี - บา้นนายตม นกัรบ หมู่ท่ี 3 บา้นหนองคร้อ 

0 0 0 100 % 265,000 
                     263,000                              2,000  

      
โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้าสายบา้นนายทอง
ขนั -บา้นนายบุญเหลือ หมู่ท่ี 9 บา้นสวนออ้ย 

0 0 0 100 % 265,000 
                     263,000                              2,000  

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า จากบา้นนายประ
เวช วนัทาเขียว -บา้นนายประเสริฐ หมู่หวันา          
บา้นดอนจ าปา หมู่ 5 

0 0 0 100 % 150,000 

                     150,000                                   -    

      
โครงการเสริมผิวทางอแสฟัลติกคอนกรีต        
สายรอบหมู่บา้น หมู่ 18 

0 0 0 100 % 275,000 
                     275,000                                   -    

      
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต        
สายรอบบา้นกวางโจน หมู่ 4 

0 0 0 100 % 275,000 
                     275,000                                   -    

    ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค                 

      
โครงการก่อสร้างฝายน ้าลน้ ช่วงนานางสุมาลย ์    
ยงเพชร หมู่ท่ี ๑๑ บา้นทองส าราญ 

0 0 0 100 % 779,000 
                             -                             779,000  

    ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                 

      ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0 0 100 % 225,000                      224,500                                 500  

    ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได ้(ค่า K)                 

      ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได(้ค่า K) 0 0 0 100 % 20,000                              -                               20,000  

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 5,543,000 1,594,000 6,384,000     5,770,000     

รวมงบลงทุน 5,543,000 1,594,000 6,384,000     5,770,000     

รวมงานก่อสร้าง 5,543,000 1,594,000 6,384,000     5,770,000     
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รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,543,000 1,594,000 6,384,000     5,770,000 
                
4,938,000  

                       
832,000  

แผนงานการเกษตร                 

งานส่งเสริมการเกษตร                 

  งบด าเนินงาน                 

  ค่าใช้สอย                 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
    

      

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงาน 
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ศูนยก์ารถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ าต าบล  (-50000) 

0 0 0 100 % 50,000 

                             -                                     -    

      
โครงการอบรบให้ความรู้เกษตรเก่ียวกบั 
เศรษฐกิจพอเพียงในต าบล (-60000) 

0 0 0 100 % 70,000 
                             -                               10,000  

      
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั 

0 0 0 100 % 20,000 
                             -                               20,000  

รวมค่าใช้สอย 171,400 95,670 220,000     140,000                              -                               30,000  

รวมงบด าเนินงาน 171,400 95,670 220,000     140,000                              -                               30,000  

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 171,400 95,670 220,000     140,000 
                             -    

                         
30,000  

งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                 

  งบด าเนินงาน                 

  ค่าใช้สอย                 
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รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
    

      โครงการพฒันาพ้ืนท่ีป่าชุมชนต าบลกวางโจน 0 0 0 100 % 20,000                              -                               20,000  

      โครงการรักน ้า รักป่า รักษาแผน่ดิน 0 0 0 100 % 20,000                          1,977                             18,023  

      
โครงการส่งเสริมการปล่อยสัตวน์ ้า 
คืนสู่ธรรมชาติ 

0 0 0 100 % 20,000 
                             -                               20,000  

      
โครงการส่งเสริมและรณรงคใ์ห้ประชาชน 
ปลูกหญา้แฝกตามแนวพระราชด าริ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั 

0 0 0 100 % 15,000 

                       15,000                                   -    

      
โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ือง 
มาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

0 0 0 100 % 20,000 

                             20,000  

รวมค่าใช้สอย 109,945 36,110 130,000     95,000 
                     
16,977  

                         
78,023  

รวมงบด าเนินงาน 109,945 36,110 130,000     95,000 
                     
16,977  

                         
78,023  

รวมงานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 109,945 36,110 130,000     95,000 
                     
16,977  

                         
78,023  

รวมแผนงานการเกษตร 281,345 131,780 350,000     235,000 
                     
16,977  

                       
108,023  

รวมทุกแผนงาน 
62,760,052.85 58,295,254.7 74,000,000     75,500,000 

              
64,684,127  

                  
10,486,346  
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ส่วนที่ ๔  

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

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 ๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
 ๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  มีการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำปิดภายในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ทำ
ให้แหล่งน้ำสะอาดสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 
          ๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยนื 
            ยังไม่มีผลดำเนินการ 
 ๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
กวางโจน  
  ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 ๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและบริการสู่สากล 
  มีการจัดเวทีประชาคม เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ซึ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนการประชาสังคม โดยรับฟังความคิดเห็นเสียง
ส่วนใหญ่ และเคารพเสียงส่วนน้อย 
  มีการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  มีสถานที่ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ท โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยี และนำ
เทคโนโลยีไปเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาอาชีพของตน เช่น การซื้อขายทางอินเตอร์เน็ท การได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
หลายช่องทาง นักเรียน นักศึกษามีสถานที่ในการค้นหาข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในด้านการศึกษา 
 ๑.๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพฒันาคุณภาพการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เป็นสถานที่พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มี
พัฒนาการที่ดีสมวัย ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีสถานที่ บุคลากร และสื่อการเรียนการสอนที่พร้อม ในการดูแลเด็กเล็กให้มี
พัฒนาการสมวัย  
        ๑.๒ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน   
ได้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้จำนวน ๒๐๗ โครงการ จากโครงการทั้งหมด ๒๐๗ โครงการ ซ่ึงเป็นไปตามแผนการ
ดำเนินงานที่ตั้งไว้ ซึ่งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้ตั้งเป้าหมายจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 
๒๕๖๕  
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๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ปัญหาและอุปสรรค 

๑) จำนวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก เกนิศักยภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบล
กวางโจน จะสามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ ทำให้ร้อยละขอโครงการที่ทำได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวน
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒) งบประมาณเงินอุดหนุนเข้าช้าและน้อยทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาที่มีอยู่ในข้อบัญญัติ
ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ ได้ การดำเนินการจะสามารถทำได้ช่วงเดือนเมษายน – เดือนกันยายน 
๒๕๖๔ 
  ข้อเสนอแนะ  

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ และงบประมาณรวมถึง
สถานะ การคลัง ในการกำหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปีนั้น ๆ เพ่ือให้มีการดำเนินโครงการได้ตามแผน
ร้อยละเพ่ิมข้ึน  มีจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการน้อยลง  

๒) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๓) องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน 
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลกวางโจน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
********************* 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓(๓) ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามผลและประเมิน
แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในไม่ห้าวัน นับแต่วันที่รายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตำบลกวางโจน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวฯ เรียบร้อยแล้ว  
จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลกวางโจน (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน 
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๘  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

             พูมใจ  ประทุมคำ 
      (นางพูมใจ  ประทุมคำ) 

           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน 
 
 
 


