
 

 

 



ค ำน ำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘ และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ้ ๒๘ ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน และรายงานผล
และเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพื่อใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ิน
เสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวนันับแต่วนัรายงานผลและเสนอความเห็น
ดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวนัโดยอยา่งน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 ดังนั้ น เพื่อให้การปฏิบติัเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท า
แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ้ ๒๙ (๓) 
เทศบาลต าบลโพทะเล จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   มาเพือ่ใหผู้บ้ริหารไดด้ าเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป 

 

 

 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
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สำรบัญ 

 หน้ำ 

ค าน า 

สารบญั 

ส่วนที่ ๑ บทน า    ๖ 

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล    ๑๕ 

ส่วนที่ ๓ ผลการวเิคราะห์การติดตามและประเมินผล ๒๘ 

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ๖๔ 
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บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘   แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  หมวด ๖ ขอ้ ๒๙ ได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินแผนพฒันาทอ้งถ่ินมีหน้าที่ด  าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อ
ผูบ้ริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้ผูบ้ริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  ใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบหา้วนั นับแต่วนัรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนัโดยอยา่งนอ้ยปี
ละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธนัวาคม ของทุกปี     
  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ถือวา่เป็นกระบวนการส าคญัต่อการพฒันา
ทอ้งถ่ินเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเคร่ืองบ่งช้ีว่าแผนพฒันาทอ้งถ่ินสามารถน าไปใชใ้หเ้กิด
การพฒันาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้อย่างแทจ้ริง ผลจากการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และท าใหท้ราบถึงปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงาน 
เพือ่จะไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวไปปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาต่อไป  
  องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ตามยทุธศาสตร์การพฒันา  ๖  ดา้น ดงัน้ี     
  ขอ้เสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

  ๑. โครงการที่ได้รับอนุมติังบประมาณให้ด าเนินการแลว้ ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มใน
ภายหลงั  เพราะสะทอ้นให้เห็นถึงความลม้เหลวในการบริหารงบประมาณที่ผดิพลาดอนัเน่ืองมาจากขาดการ
วเิคราะห์การใชจ่้ายงบประมาณอยา่งรอบดา้น ควรมีการตั้งงบประมาณใหส้อดคลอ้งกบัการเบิกจ่ายจริง 

  ๒.โครงการ / กิจกรรมที่ไดต้ั้งงบประมาณในขอ้บญัญติังบประมาณแลว้ ควรเร่งรัดด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมใหเ้สร็จส้ินภายในปีงบประมาณนั้นๆ 

  ๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควรมี
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดังานที่แตกต่างไปจากเดิมบา้ง โดยเนน้ประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคญั  
  ๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถ่ินควรค านึงถึงความเป็นไปไดใ้น
เร่ืองของความพร้อมดา้นพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดรั้บ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้ม และสถานะ
ทางการเงิน การคลงัของทอ้งถ่ินเป็นส าคญั ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก 
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  ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
กวางโจน  ใหม้ากขึ้น ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ  ระหวา่งด าเนินโครงการ  และเม่ือเสร็จส้ินโครงการ โดย
หาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนิน
โครงการใหม้ากขึ้น  
  ๖. ควรมีการส ารวจขอ้มูลพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน และมีฐานขอ้มูล
ที่เป็นปัจจุบนั เพือ่สามารถใชป้ระกอบเป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของชุมชน เพื่อน าไปสู่แนว
ทางการก าหนดทิศทางการพฒันาที่สามารถสนองตอบความตอ้งการของประชาชนและสามารถแกไ้ขปัญหา
เป็นไปอยา่งรวดเร็ว  
                   ๗. ควรมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ทัว่ถึงดว้ยวธีิการต่างๆ ที่สามารถเขา้ถึงประชาชน ชุมชน ใหไ้ดรั้บขอ้มูลข่าวสารมากที่สุด 

                   ๘. ควรมีการบริหารจดัการงบประมาณอยา่งเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการโครงการพฒันาให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อยา่งทัว่ทัว่ถึง  
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ส่วนที ่๑  บทน ำ 

........................................ 
๑. ควำมส ำคญัของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกนัมีจุดหมาย    ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้ งสองมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ดว้ยกนัอยา่งเหมาะสม จะช่วยให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  สมาชิก
สภาทอ้งถ่ิน  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจา้ง  สามารถก ากบัดูแล ทบทวน และพฒันางาน พฒันาทอ้งถ่ินตาม
แผนงาน โครงการได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี  ของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจนจึงเป็นการติดตามผลที่ใหค้วามส าคญั ดงัน้ี 

  ๑. ผลการปฏิบติังานของผูรั้บผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพฒันาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลกวางโจนหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด  าเนินการหรือไม่ไดด้ าเนินการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินที่ไดก้  าหนด
ไวห้รือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

  ๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ  ในการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพฒันาไดรั้บปัจจยัหรือทรัพยากรทั้งดา้นปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก  าหนดไวห้รือไม่อยา่งไร 

  ๓. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูวา่ไดผ้ลตรงตามเป้าหมายที่ก  าหนดไวห้รือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบา้ง ทั้งในดา้นการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พฒันาทอ้งถ่ิน และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพือ่การพฒันาทอ้งถ่ิน 

  ๔. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก  าหนดไว้
หรือไม่ ท าใหท้ราบและก าหนดทิศทางการพฒันาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมและเกิดความชดัเจนที่จะท าให้ทราบถึง
จุดแข็ง (strengths) จุด อ่อน  (weaknesses) โอ กาส  (opportunities) ปัญ หาหรืออุ ปสรรค ( threats) ขอ ง
แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผูบ้ริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน    หัวหน้าส านัก/ผูอ้  านวยการกอง  
บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน สภาพพื้นที่และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อน าไปสู่การปรับปรุง
แผนงาน โครงการพฒันาให้เกิดความสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นแวดลอ้มในสงัคมภายใตค้วามตอ้งการและความ
พงึพอใจของประชาชนต าบล กวางโจน 
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  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพฒันาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิเชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ตอ้งเร่งรีบด าเนินการและจะตอ้งมีความ
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพงึรอโอกาสในการเสริมสร้างให้
เกิดจุดแข็งน้ี และเม่ือพบปัญหาและอุปสรรคก็จะตอ้งตั้งรับให้มัน่ รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอยา่ง
สุขมุรอบคอบพยายามลดถอยส่ิงที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดอ่อนตอ้งหยดุและถดถอยปัญหาลงใหไ้ด ้
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มัน่เพื่อรอโอกาสและสุดทา้ยเม่ือมีโอกาสก็จะตอ้งใชพ้นัธมิตรหรือผูมี้
ส่วนไดเ้สียในองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจนใหเ้กิดประโยชน์เพือ่ด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง 
ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ ส่ิงเหล่าน้ีจะถูกคน้พบเพื่อให้เกิดการพฒันาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกวางโจนโดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงส่งผลให้เกิดกระบวนการพฒันาอยา่งเขม้แข็งและมีความ
ย ัง่ยนื เป็นไปตามเป้าหมายประสงคท์ี่ต ั้งไวไ้ดอ้ยา่งดียิง่ 

๒. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีมุ่งคน้หาแผนงาน โครงการที่ไดด้ าเนินการไป
แลว้วา่ส่ิงใดควรด าเนินการต่อไปตามวตัถุประสงคข์องแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพื่อการพฒันาทอ้งนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพื่อการพฒันาท้องถ่ินที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเร่ืองใด จึงได้
ก าหนดเป็นวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

  ๑. เพือ่เป็นเคร่ืองมือในการบริหารราชการทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจนซ่ึงจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหนา้ที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบติังานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 

  ๒. เพื่อให้ทราบความกา้วหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก  าหนดไว ้สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพฒันาทอ้งถ่ินตามภารกิจที่ไดก้  าหนดไว ้

  ๓. เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอ้บกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

  ๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล
กวางโจน 

  ๕. เพือ่สร้างความรับผดิชอบของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  ปลดั/รองปลดั   ผูบ้ริหารระดบัส านัก/กองทุก
ระดบัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจนที่จะตอ้งผลกัดนัให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวตัถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผูมี้ส่วนได้เสีย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
ประชาชนในต าบลกวางโจน  หรือสงัคมส่วนรวมมากที่สุด 

  ๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัร้อยละความส าเร็จของปฏิบตัิงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านกั/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓. ข้ันตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน มีอ านาจหน้าที่ ดังน้ี  (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันา  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้าก
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเพื่อให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน และ
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวนันับแต่วนัรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวนัโดยอยา่งน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี  (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพือ่ช่วยปฏิบติังานตามที่เห็นสมควร 

  ๑. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน มีจ  านวน ๑๑ คน ประกอบดว้ย  
  ๑)  สมาชิกสภาทอ้งถ่ินที่สภาทอ้งถ่ินคดัเลือก จ านวน ๓ คน  
  ๒) ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ินที่ประชาคมทอ้งถ่ินคดัเลือก จ านวน ๒ คน   
  ๓) ผูแ้ทนหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งที่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือก จ านวน ๒ คน  
  ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คดัเลือกกันเอง จ  านวน ๒ คน และผูท้รงคุณวุฒิที่ผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินคดัเลือก จ านวน ๒ คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล
กวางโจน ตอ้งด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินบรรลุวตัถุประสงคต์ามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินส่ีปี ดงัน้ี 

  ๑. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
ส่ีปีโดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วธีิการ และหว้งเวลาใหเ้หมาะสมกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

  ๒. ด าเนินการติดตามและประเมินพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา
ที่ก  าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดต้ลอดระยะเวลา 

  ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี
ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเพือ่ด าเนินการต่อไป 

  ๒. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล
กวางโจน  ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน ดงัน้ี 

 

 



9 
 

การติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน  ประจ าป พ.ศ. ๒๑๒๒ องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน 

  ๒.๑ การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยทุธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน จะเร่ิมด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วตัถุประสงคห์ลกัอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไวห้รือไม่ (ซ่ึงดูไดจ้ากการก าหนดตวัช้ีวดั : 
KPI) ถา้ก าหนดไวแ้ลว้มีความชดัเจนเพียงใด ใครเป็นผูรั้บผิดชอบ ใครเป็นผูใ้ชผ้ลการติดตาม เป็นตน้ จากนั้น
ศึกษาวา่ผูใ้ชผ้ล การน าผลไปใชป้ระโยชน์อยา่งไร เม่ือใด ขอ้มูลหลกั ๆ ที่ตอ้งการคืออะไร ตอ้งการใหร้ายงาน
ผลอยา่งไร มีขอ้เสนอแนะในการติดตามผลอยา่งไร ซ่ึงการศึกษาดงักล่าวอาจใชว้ธีิสัมภาษณ์และ/หรือสังเกต
แลว้น าผลที่ไดม้าก าหนดเป็นวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตในการติดตาม 

  ๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ขอ้ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วตัถุประสงค์การติดตาม
แหล่งขอ้มูล เวลาที่เก็บขอ้มูล วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิธีการวเิคราะห์ขอ้มูล จากนั้นสร้างเคร่ืองมือซ่ึง
ส่วนใหญจ่ะเป็นแบบสมัภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเคร่ืองมือ 

  ๒.๓ ด าเนินการหรือปฏิบติัตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน เป็นการด าเนินการตามวตัถุประสงคแ์ละ
ขั้นตอนที่ไดก้  าหนดไว ้ซ่ึงส่ิงส าคญัที่ตอ้งการในชั้นน้ี คือ ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ดงันั้น แมจ้ะวางแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินไวดี้และไดข้อ้มูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถา้ในเชิงปริมาณไดน้้อยก็ตอ้งติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้
ครบขั้นต ่าตามที่ก  าหนดไวต้ามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

  ๒.๔ การวเิคราะห์ขอ้มูล เป็นการวเิคราะห์ตามวตัถุประสงคข์องการติดตามที่ก  าหนดไว ้  แต่
ละโครงการตามตวัช้ีวดัที่ก  าหนดไว ้โดยอาจใชว้ิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นตน้ หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท ์(Gantt Chart) หรืออาจใชห้ลาย ๆ วธีิประกอบกนัตามความเหมาะสมของ
พื้นที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

  ๒.๕ รายงานตามแบบแผนพฒันาทอ้งถ่ินเป็นการรายงานให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบโดยรายงานตาม
แบบที่ก  าหนดไวต้ามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหน่ึง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ในการรายงานผลการติดตาม
โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซ่ึงประกอบดว้ยก็ได ้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป
วตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ที่คาดวา่จะไดรั้บจากการติดตาม ซ่ึงจะปรากฏในส่วนที่ ๒  และส่วนที่ ๓  

  ๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน รายงานผลและ
เสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจนต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน เสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   และคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล
กวางโจน  โดยอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  หรือภายในเดือน
ธนัวาคม ของทุกปี 
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  ๒.๗ การวนิิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แกไ้ขที่ดี หลงัจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจนหรือผูเ้ก่ียวขอ้งหรือผู ้
มีอ  านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ไดรั้บรายงานสรุปแลว้จะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแกไ้ขปัญหาที่ไดจ้ากรายงาน
สรุป ซ่ึงอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบงัคบับญัชาก็ไดต้ามความเหมาะสมต่อนายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบลกวางโจน 

  ๓. กำรรำยงำนผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจนมี
อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อนายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน เพื่อให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน เสนอต่อสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลกวางโจน  และคณะกรรมการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจนโดยอยา่งนอ้ยปี
ละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

ข้ันตอนกำรรำยงำนผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกองค์การ
บริหารสวน

ต าบลกวางจน 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อบต.กวางจน 

มษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามละ
ประมินผล 

นายกองค์การ
บริหารสวน

ต าบลกวางจน 

สภาองค์การ
บริหารสวน

ต าบลกวางจน 
รายงานผล สนอ 

ตัๅงขຌอสังกต/รับทราบ/สนอความหใน 

นายกองค์การ
บริหารสวน

ต าบลกวางจน 

 

ประกาศผลการติดตามละประมินผล
ผนพัฒนา฿หຌประชาชน฿นต าบลกวางจน   
ทราบ฿นทีไปຂดผยภาย฿นสิบหຌาวัน นับต
วันรายงานผลละสนอความหในดังกลาว
ละตຌองปຂดประกาศเวຌป็นระยะวลาเม
นຌอยกวาสามสิบวัน 

สนอ สนอ 

ตัๅงขຌอสังกต/รับทราบ/สนอความหใน 

สนอ 
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๔. เคร่ืองมือกำรติดตำมและประเมินผล 

  เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 

local development plans) เป็นส่ิงของ วสัดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควธีิการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ใช้ในการเก็บขอ้มูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใชเ้คร่ืองมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินไดค้ิดสร้างไว้
เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวดัทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเคร่ืองการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นตน้  โดยอาศยัสภาพ
พื้นที่ทัว่ไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน  รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียในทอ้งถ่ิน
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ไดก้  าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใชเ้พื่อปรับปรุงแกไ้ขแลว้  จึงน า
เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปใชใ้นการปฏิบติังานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล สรุปขอ้มูลที่เป็นจริงต่อไป  

  ๑.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล
กวางโจนก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดงัน้ี 

  ๑.๑ ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดงัน้ี 

    ๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลกวางโจนอยา่งนอ้ยปีละ ๒ คร้ัง  
    ๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกคร่ึงปี  และสรุปภาพรวมของคร่ึงปีที่ผ่านมา
    ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อ
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพือ่ใหน้ายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบลกวางโจน  เสนอสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจนภายในระยะเวลาที่ก  าหนด 

  ๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคลอ้งของยทุธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ไดก้  าหนดขึ้นมีความสอดคลอ้งและน าไปก าหนดเป็นวสิยัทศัน์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
กวางโจน 

  ๑.๓ ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบดว้ยคน เงิน วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือในการปฏิบติังานตามศกัยภาพโดยน าเคร่ืองมือที่มีอยู่
จริงในองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจนมาปฏิบตัิงาน 

  ๑.๔ ความกา้วหน้า (Progress) กรอบของความกา้วหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวดัจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วดัได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเน่ืองจาก
ปีงบประมาณที่ผา่นมา 
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  ๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพนัธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล
กวางโจนซ่ึงสามารถวดัไดใ้นเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จ  านวน ระยะเวลา เป็นตน้ 

  ๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ไดจ้ากประสิทธิภาพท าใหเ้กิดผลลพัธแ์ละผลผลิต 
(Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวดัไดใ้นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวดัไดเ้ฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวดัเป็น
ความพงึพอใจหรือส่ิงที่ประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นตน้ 

  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่
จะตอ้งวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจนทั้งในระดบัหมู่บา้นและระดบัต าบล 
และอาจรวมถึงอ าเภอและจงัหวดัดว้ย เพราะว่ามีความสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์ในเชิงการพฒันาทอ้งถ่ินแบบ
องคร์วมของจงัหวดัเดียวกนั  
 

  ๒.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล
กวางโจนก าหนดระเบียบ วธีิในการติดตามและประเมินผล ดงัน้ี 

  ๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองคป์ระกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคญั ๓ ประการ คือ  
    ๑) ผูเ้ขา้ร่วมติดตามและประเมินผล  
    ๒) เคร่ืองมือ  
    ๓) กรรมวธีิหรือวธีิการต่าง ๆ 

  ๒.๒ วธีิในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  
    ๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพือ่การติดตามและประเมินผล
แผนพฒันามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลไดอ้ยา่งตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผนัแปรของโครงการเพือ่การพฒันาทอ้งถ่ินที่จะเกิดขึ้นได ้

    ๒) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากบนัทึกหรือทะเบียนที่ผูรั้บผิดชอบ
โครงการจดัท าไวแ้ล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบนัทึก ( record) 
สงัเกต(observe) หรือวดั (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่จากผู ้
มีส่วนเก่ียวขอ้ง เจา้หน้าที่ บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน  เป็นขอ้มูลที่มีอยูต่ามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความตอ้งการ ซ่ึงศึกษาไดโ้ดยวธีิการสงัเกตและสามารถวดัได้ 
  ๓.  ก ำหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล
กวางโจนก าหนดเคร่ืองมือที่ใชใ้นการติดตามและประเมินผล ดงัน้ี 
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  ๓.๑ การทดสอบและการวดั (Tests & Measurements) วิธีการน้ีจะท าการทดสอบและวดัผล 
เพือ่ดูระดบัการเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบติังาน และแนวทางการวดั จะ
ใช้เคร่ืองมือใดในการทดสอบและการวดันั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพฒันาท้องถ่ิน เช่น 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  จะใชก้ารวดักวา้งยาวหนา้ เป็นตน้ 

  ๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได ้การสัมภาษณ์เป็น
การยนืยนัวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ผูไ้ดรั้บผลกระทบมีความเก่ียวขอ้งและไดรั้บผลกระทบในระดบัใด  โดยทัว่ไป
การสมัภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-

formal interview) ซ่ึงใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซ่ึงคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 

   ๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกวางโจน  ใชก้ารสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลงัเกิดอะไรขึ้นกับการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกวางโจน  มีการบนัทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต 
(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเขา้ไปใชชี้วติร่วมกบัประชาชาชนในหมู่บา้น   มีกิจกรรมร่วมกนั (๒) การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant observation) หรือการสงัเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสงัเกต บนัทึกลกัษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสมัพนัธข์องผูมี้ส่วนไดเ้สียในองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน   
  ๓.๔ การส ารวจ (surveys) ในที่น่ีหมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทศันคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความตอ้งการของประชาชนในต าบลกวางโจน   คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จะมีการบนัทึกการส ารวจ และทิศทางการ
ส ารวจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

  ๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อยา่งยิง่ที่จะตอ้งใช้เอกสาร ซ่ึงเป็นเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับยุทธศาสตร์การพฒันา ปัญหาความตอ้งการของ
ประชาชนในท้องถ่ิน สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยทุธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทศัน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
กวางโจน 

๕. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคญัคือ การน าไปใชแ้กไ้ขปัญหาต่าง ๆ ระหวา่งด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใชส้ าหรับวางแผนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยก
เป็นหวัขอ้ได ้ดงัน้ี 
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  ๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซ่ึงจะท าใหว้ธีิการปฏิบติัด าเนินการไปแนวทางเดียวกนั  
  ๒. ไดท้ราบถึงขอ้ดี ขอ้เสีย ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจยัที่ท  าให้แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีและ
การด าเนินการตามโครงการพฒันาทอ้งถ่ินมีปัญหา ท าใหส้ามารถแกไ้ขไดทุ้กจุด ตรงเป้าหมายอยา่งทนัท่วงที ทั้ง
ในปัจจุบนัและอนาคต 

  ๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยดั คุ ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยดัเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

  ๔. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ  ที่เก่ียวกบัรายละเอียด ความตอ้งการ สภาพปัญหาต่าง  ๆ
ที่จะน าไปจดัท าเป็นโครงการเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอ้มูลที่เป็นจริง ท าให้ไดรั้บ
ความเช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย หน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ องคก์รต่าง ๆ  

  ๕. กระตุน้ให้ผูป้ฏิบติังานและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทอ้งถ่ิน การจดัท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแกไ้ข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เน้ือหา ขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 

  ๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ปลัด/รองปลัด ผูบ้ริหารระดับ
ส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน  สามารถวินิจฉัย สั่งการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน 
รัดกุมมีเหตุมีผลในการพฒันาทอ้งถ่ินให้สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากน้ียงั
สามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแกไ้ขและป้องกนัความผดิพลาดที่จะเกิดขึ้นได ้ 
  ๗. ท าใหภ้ารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน  แต่ละคน แต่ละส านกั/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน  เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลกั มีความสอดคลอ้งและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล   

  ๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวตัถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพงึพอใจเม่ือไดรั้บการบริการประชาชนในเขตต าบลกวางโจน  
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ส่วนที ่๒  กำรติดตำมและประเมนิผล 

..................................  

๑.  สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
    ๑.๑ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปีงบประมำณ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
     ๑.๑.๑ แผนยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ก  าหนดระยะเวลา  ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ซ่ึงเป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลกวางโจน   ที่ก  าหนดยทุธศาสตร์ และแนวทางการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจนซ่ึงแสดง
ถึงวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต โดยสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผน่ดิน  ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัชยัภูมิ   และแผนชุมชนต าบล  
๒.  กำรติดตำมและประเมินผลยทุธศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ๒.๑  เดือนตุลำคม ๒๕๖๒ 

    ๒.๑.๑ ความสมัพนัธร์ะหวา่งแผนพฒันาระดบัมหภาค 

การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน มีความสัมพนัธ์
กบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒  ยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวดั/
จงัหวดั ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัชยัภูมิ ไดแ้ก่ 

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการน ้ า ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ ยทุธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน  สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวดัชัยภูมิ  ตาม
ยทุธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจดัการน ้ า  ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งสมดุล  สอดคล้อง
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัชยัภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
บริหารทรัพยากรน ้ า และดิน  อนุรักษฟ้ื์นฟู ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุล 

   ๒. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เขม้แข็งและ
ย ัง่ยืนความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ ยทุธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเขม้แข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขนัได้อยา่งย ัง่ยนื   สอดคลอ้งกนักับยทุธศาสตร์จงัหวดัชยัภูมิ  ตามยทุธศาสตร์ที่ ๒ 
การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เขม้แข็ง  สอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์การ
พฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัชัยภูมิ  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพฒันาเศรษฐกิจจากฐาน
การเกษตร และฐานชุมชนที่เขม้แขง็ 
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๓. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยทุธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทาง
สงัคม สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ ยทุธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความ
เป็นธรรมลดความเหล่ือมล ้าในสงัคม   สอดคลอ้งกนักบัยทุธศาสตร์จงัหวดัชยัภูมิ  ตามยทุธศาสตร์ที่ ๓  การ
เสริมสร้างสังคมคุณภาพ สนัติสุขอยา่งย ัง่ยนื  สอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัชัยภูมิ  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพยีงอยา่งย ัง่ยนื 

๔. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี  และบริการสู่สากล   ความ
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยทุธศาสตร์ดา้นการปรับปรุงสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการ
ภาครัฐ  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ ยทุธศาสตร์ที่ ๑.การเสริมสร้าง
และพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์สอดคลอ้งกนักบัยทุธศาสตร์จงัหวดัชยัภูมิ  ตามยทุธศาสตร์ที่ ๔ การพฒันาขีด
ความสามารถทางการบริหาร และการบริการสู่สากล  สอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัชยัภูมิ  ยทุธศาสตร์ที่ ๔ การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหาร และ
บริการสู่สากล 

๕. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษา และระบบการจดัการเรียนรู้  
ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์  
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ ยทุธศาสตร์ที่ ๒.การเสริมสร้างและ
พฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์สอดคลอ้งกนักบัยทุธศาสตร์จงัหวดัชยัภูมิ  ตามยทุธศาสตร์ที่ ๓  การเสริมสร้าง
สงัคมคุณภาพ สนัติสุขอยา่งย ัง่ยนื  สอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัชยัภูมิ  ยทุธศาสตร์ที่ ๕ พฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจดัการเรียนรู้
ใหห้ลากหลายเพือ่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 

   ๒.๑.๒  ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๑.วิสัยทัศน์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 

   อบต.กวางโจน เมืองแห่งการศึกษา ความสงบ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานท า ยดึถือ
ศิลปะวฒันธรรมทอ้งถ่ิน   ตลอดจนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 

พันธกิจ 

  ๑.พฒันาศกัยภาพของคน   ครอบครัว   และชุมชนใหเ้ขม้แขง็  สามารถพึ่งตนเองได ้

  ๒.พฒันาเมืองน่าอยู ่ บริการสาธารณะใหไ้ดม้าตรฐาน  และเพยีงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 

  ๓.พฒันาระบบการศึกษา และบริการสาธารณสุข  ตลอดจนการอนุรักษแ์ละพฒันาศิลปวฒันธรรมอนัดี
งามและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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การติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน  ประจ าป พ.ศ. ๒๑๒๒ องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน 

          ๔.การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพือ่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

  ๕.การบริหารจดัการที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง โดยให้ประชาชน           
มีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันา  และสามารถตรวจสอบได ้

          ๖.การรักษาความสงบเรียบร้อย  และความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนและการ 
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ และแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 

๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ 

   กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

  แนวทำงกำรพัฒนำ 

   ๑.แนวทางการก่อสร้าง / ปรับปรุง / บ  ารุงรักษาถนน / สะพาน  
   ๒. แนวทางการก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อระบายน ้ าและรางระบายน ้ า 

    ๓. แนวทางการการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา แหล่งน ้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภคและ
แหล่งน ้ าเพือ่ใชใ้นการเกษตรใหเ้พยีงพอ 

 ๔. แนวทางการก่อสร้าง/ ปรับปรุง/บ ารุงรักษา ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าพลงังาน  แสงอาทิตย ์และ   
ระบบการ  โทรศพัทส์าธารณะ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒  

  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 

   ๑.แนวทางการพฒันาและแกไ้ขปัญหาความยากจนส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ประชาชน 

   ๒.แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนปรัชญาหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง 

   ๓.แนวทางการการพฒันากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓  

  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและกำรกีฬำ  

๑. แนวทางการส่งเสริมและพฒันาแหล่งความรู้ที่ทนัสมยั และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร   
สารสนเทศและการส่ือสารใหแ้ก่ประชาชน 

   ๒. แนวทางการการส่งเสริมการศึกษาก่อนวยัเรียนและการศึกษาภาคบงัคบั 

    ๓. แนวทางการ การส่งเสริมดา้นศาสนา วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

   ๔. แนวทางการส่งเสริมพฒันากิจกรรมการกีฬาและนนัทนาการต่างๆ 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๔  

  กำรพัฒนำด้ำนสังคมและสำธำรณสุข   

   ๑. แนวทางการการส่งเสริมและเสริมสร้างคุณภาพชีวติในสงัคม 

   ๒. แนวทางการการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

   ๓.แนวทางการการรักษาความสงบเรียบร้อยและแกไ้ขบญัหาสงัคม 

๔. แนวทางการการพฒันาการเรียนรู้ดา้นสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและการควบคุมและป้องกนัโรค 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕  

  กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

   ๑.แนวทางการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

   ๒.แนวทางการการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ยุทธศำสตร์ที่  ๖  

 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรของท้องถิ่น 

   ๑. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ดา้นการเมือง การปกครอง   การบริหาร   
แก่ประชาชน 

   ๒. แนวทางการพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ินและสร้างระบบบริหารจดัการทีดี 

๓ เป้ำประสงค์ 

 ๑. ต  าบลกวางโจน  มีดิน น ้ า ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการพฒันาการ
เกษตรคุณภาพ พื้นที่การเกษตรมีความสมบูรณ์เพิม่มากขึ้น           

๒. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ประชาชนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง และการพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐานไดรั้บการพฒันาอยา่งรอบดา้นและทัว่ถึง 

๓. พฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั และเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นใหก้บัประชาชน เพือ่สร้างสงัคมที่มีคุณภาพ 

๔. คุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพร้อมสู่สากลและมี
ประสิทธิภาพเพิม่สูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

๕. องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  พฒันาการจดัการศึกษา และระบบการจดัการ
เรียนรู้ใหไ้ดม้าตรฐานและมีคุณภาพ 
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๔ ตัวช้ีวัด 

 ๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงมี
การจดัการส่ิงแวดลอ้มน่าอยูเ่พิม่ขึ้นร้อยละ ๒๐ ต่อปี 

๒. จ านวนพื้นที่การเกษตรที่ลดการใช้สารเคมีและใชปุ้๋ ยอินทรีย ์และมูลค่าผลผลิตทาง
เกษตรของต าบล (ขา้ว) และออ้ย เพิม่ขึ้น ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

 ๓. การจดับริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ๕ต่อปีจากพื้นที่บริการ
สาธารณะ 

 ๔. ประชาชนมีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี ของครัวเรือนในเขต อบต.
กวางโจน 

 ๕. การรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และประเพณีทอ้งถ่ินเพิม่ขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี 

 ๖. ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นและเขา้ถึงการพฒันาคุณภาพชีวติอยา่งรอบดา้น เพิม่ขึ้น
ร้อยละ ๑๐ ของจ านวนประชากรในเขต อบต.กวางโจน 

  ๗. อบต.กวางโจน มีผลการปฏิบติัราชการประจ าปีมากกวา่ร้อยละ ๖๕ 

  ๘. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานเก่ียวกับที่ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาทุกประเภทใหมี้คุณภาพอยา่งนอ้ยปีละ ๑ โครงการ 

  ๙. จ  านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการสร้างความพร้อมของส่ือเทคโนโลยกีารเรียนการ
สอนที่ทนัสมยัอยา่งนอ้ยปีละ ๑ โครงการ 
 

           ๒.๕ ค่ำเป้ำหมำย 

  ๑.  ทรัพยากรธรรมชาติในต าบลสมบูรณ์และเกิดสภาพแวดลอ้มที่ดีภายในต าบล 

  ๒.  การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐานทัว่ถึงทุกพ้ืนท่ีประชาชนมีรายไดเ้พียงพอ สามารถพ่ึงตนเองได ้

  ๓.  ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดีและเขา้ถึงการพฒันาคุณภาพชีวติอยา่งรอบดา้น 

  ๔.  อบต.กวางโจน มีการบริหารจดัการภาครัฐที่ดี 

  ๕.  ประชาชนไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดม้าตรฐานและมีคุณภาพ 

           ๒.๖ กลยุทธ์ 

 ๑. ก่อสร้างพฒันาปรับปรุงบ ารุงแหล่งน ้ า และสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
จดัการทรัพยากรน ้ าและส่ิงแวดลอ้ม 

  ๒. การบริหารจดัการและรณรงคก์ารก าจดัขยะมูลฝอย 

  ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ และการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง   

  ๔. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 



20 
 

การติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน  ประจ าป พ.ศ. ๒๑๒๒ องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน 

  ๕. ส่งเสริมและเพิม่ทกัษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 

  ๖. ก่อสร้างพฒันาปรับปรุงบ ารุงเสน้ทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

  ๗. ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และส่งเสริมสุขภาพดา้นการกีฬาและนนัทนาการ
ใหก้บัประชาชน 

  ๘. พฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผูด้อ้ยโอกาส และเสริมสร้างความ
มัน่คงปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นใหก้บัประชาชน 

  ๙. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองคก์รทุกภาคส่วน  

  ๑๐.พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถและทกัษะ 

  ๑๑.พฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระบบการจดัการเรียนรู้ และสนับสนุนแหล่งเรียนรู้
ของทอ้งถ่ินเพือ่รองรับประชาคมอาเซียน 

          ๒.๗ จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 

๑. การพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยการจดับริการสาธารณะใหท้ัว่ถึงและรอบดา้นเพือ่สร้างการ 

พฒันาดา้นความจ าเป็นพื้นฐานใหก้บัประชาชน 

  ๒. การพฒันาการจัดการศึกษาในท้องถ่ินรวมถึงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
ประเพณีทอ้งถ่ิน 

    ๓. การพฒันาดา้นสาธารณสุข และการจดัการขยะสู่ต  าบลสุขภาวะ 

 ๔. การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพประชาชนในทอ้งถ่ินตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
โดยมุ่งหวงัใหป้ระชาชนพึ่งตนเองได ้

  ๕.  การพฒันาระบบบริหารราชการตามหลกัธรรมาภิบาล 

          ๒.๘ ควำมเช่ือมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 

 การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  มีความเช่ือมโยงของ
ยทุธศาสตร์ในภาพรวม ดงัน้ี 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล     

เป้ำประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่ำเป้ำหมำย 

จุดยืนทำงยทุธศำสตร์ 
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    ๒.๑.๓  กำรวิเครำะห์เพ่ือพัฒนำท้องถิ่น 

๑. SWOT Analysis 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
ทอ้งถ่ิน  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทอ้งถ่ิน  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  และรวมทั้งต  าบล  อ าเภอ  เน่ืองจากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนนั้น   มีหมู่บา้นที่
บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนและเขต อปท.ขา้งเคียง  ซ่ึงมี
ปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกันและกนักบัสภาพแวดลอ้มภายใตส้ังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบนั  
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มมีดงัน้ี 

๑.  ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก   
  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจยัหรือขอ้มูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อทอ้งถ่ิน  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลย ี การเมือง  กฎหมาย  สังคม  ส่ิงแวดลอ้ม  วเิคราะห์
เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หน่วยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกน้ี เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะตอ้งด าเนินการและ
แกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้น ซ่ึงมีรายละเอียดผลการวเิคราะห์ดงัน้ี 

๑.๑  โอกำส (O : Opportunity) 

(๑)  มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พื้นที่   เช่น  อ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ปศุสัตว์อ  าเภอ ศูนย์
ประสานงาน โรงพยาบาล  สาธารณสุขอ าเภอ เป็นตน้ 

(๒)  มีสถานศึกษาระดบัประถมและขยายโอกาสในพื้นที่ 
(๓)  มีเสน้ทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตวัของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (๔)  มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวสิาหกิจ   ดงัน้ี 

- โทรศพัท/์อินเตอร์เน็ต  TOT  CAT  AIS  เป็นตน้   

- ไปรษณียห์รือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวสัดุ ครุภณัฑ ์     
  (๕)  ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล  เช่น  โครงการละ ๕  ลา้น  หมู่บา้นละ ๒  แสน 

  (๖)  มีศูนยด์ ารงธรรมระดบัอ าเภอ  ระดบัทอ้งถ่ิน   
๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 

 (๑)  อยูไ่กลจากจงัหวดั  ท  าใหใ้ชเ้วลานานในการติดต่อกบัจงัหวดั 

 (๒)  บริการทางภาครัฐหลายอยา่งยงัเขา้ไม่ถึง  เช่น  การท าบตัรผูพิ้การ  การขออนุญาตใบขบัข่ี   
(๓)  มีปัญหาการพฒันาบริเวณคาบเก่ียวระหว่าง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน กบั

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นดอน และเทศบาลธาตุทอง  เช่น คลองส่งน ้ า  ถนน   
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(๔)  ปัจจุบนัองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาด
กลาง  มีงบประมาณจ ากดัเม่ือเทียบกบัภารกิจหน้าที่ต่างๆ   ตามกฎหมายที่ก  าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายทอ้งถ่ิน  นโยบาย
จงัหวดัและนโยบายรัฐบาล 

(๔)  เน่ืองจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของอ าเภอ
ท าใหมี้การจารจรบางสายมีรถผา่นไปมาเป็นจ านวนมาก และเกิดอุบติัเหตุ      
๒.  ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจยัหรือขอ้มูลจากสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน ปัจจยัใดเป็น
จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะแสวงหาโอกาสพฒันาและหลีกเล่ียงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้ นได้  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดย
คณะกรรมการได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพือ่วิเคราะห์ถึงจุดแขง็และจุดอ่อน  โอกาส  ขอ้จ ากดั  ซ่ึงมีรายละเอียดผลการวเิคราะห์
ดงัน้ี  

๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 

(๑)  ประชาชน  ผูน้ าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกบัทางราชการในการพฒันา
ทอ้งถ่ินของตนเอง 

(๒)  ชุมชนเขม้แขง็ไดรั้บการบริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพื้นฐานครบถว้น 

(๓)  ประชาชนยงัยดึมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน   

(๔)  มีหนองสาธารณะ  ๑๘  แห่ง  เพื่อเป็นแหล่งเก็บน ้ าไวใ้ช้เพื่อการเกษตรกรรม ไดแ้ก่ 

หนองสาธารณหนองฉิม  หนองสาธารณหนองสะเดา และกุดกวางโจน  เป็นตน้   

(๕)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคญั ได้แก่ ขา้ว   
ขา้วโพด  และออ้ย   ฯลฯ 

(๖)  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ๗  แห่ง  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

(๗)  มีการประสานความร่วมมือระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจนกบัส่วน 

ราชการในพื้นที่ 
(๘)  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ดา้นความปลอดภยัและดา้นมลพษิ 

(๙)  มีระบบประปาทุกหมู่บา้นท าใหมี้น ้ าใชอุ้ปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  

(๑๐)  องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการ
สาธารณะและแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

 (๑๑)  มีวดั  ๑๘   แห่ง    

 (๑๒ ) องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนมี เว็บไซด์  และเฟสบุค อบต. ในการ
ประชาสมัพนัธ ์ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร 
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(๑๓)  หมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน  มีหอกระจายข่าวประชาสัมพนัธ์
ใหป้ระชาชนในชุมชนไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร 

(๑๔)  มีกองทุนในหมู่บา้น  เช่น  การออมเงินวนัละบาท  ธนาคารขา้ว ฯลฯ 

(๑๕)  มีกลุ่มอาชีพแม่บา้น  กลุ่มปุ๋ ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
 

๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 

(๑)  คนในวยัท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมือง  
(๒)  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยา่งเดียวท า

ใหข้าดรายได ้

(๓)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกนัเพื่อด าเนินการดา้นเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของ
กลุ่มอาชีพอยา่งเขม้แขง็ 

(๔)  ขาดสถานศึกษาระดบัฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานวา่งงานนอกฤดูกาล 

(๕)  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพื้นที่  
(๖)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะดา้น เช่น ดา้น

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ฯลฯ  ประกอบกบัเคร่ืองมือไม่เพยีงพอ  เน่ืองจากงบประมาณจ ากดั 

(๗)  ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการโดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

(๘)  แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย ์ มีน้อยประชาชนไม่ไดรั้บความสะดวกใน
การติดต่อ      

(๙)  ที่ดินมีราคาสูงถา้จะพฒันาในดา้นการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมตอ้งใชง้บประมาณ      
จ  านวนมาก  

(๑๐)  ไม่มีโรงงานหรือบริษทัใหญ่ๆ เพือ่จา้งคนในทอ้งถ่ิน 
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     ๎.ํ.๐ การวิคราะห์พื่อพัฒนาทຌองถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๎์ ปี 

ผนพัฒนาศรษฐกิจ
ละสังคมหงชาติ 

ฉบับที่ ํ๎ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองทຌองถ่ิน฿น

ขตจังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารสวน

ต าบลกวางจน 

ครงการพื่อการพฒันาทຌองถ่ิน 

ตามผน ด านินการจริง 
ํ.ดຌานความมัไนคง ํ.การสริมสรຌางละ

พั ฒ น า ศั ก ย ภ าพ ทุ น
มนุษย์ 

ํ. พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 
กระบวนการผลิตขຌาว ละสินคຌากษตร
ปลอดภัยทีไเดຌมาตรฐาน พืไอตอบสนอง
ความตຌองการของผูຌบริภคทัๅง฿น
ประทศละตางประทศ 

ํ.การบริหาร
จัดการนๅ้า ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม
อยางยัไงยืน 

ํ การบริหารทรัพยากรนๅ้า 
 ล ะ ดิ น   อ นุ รั ก ษ์ ฟ้ื น ฟู 
ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
อยางสมดุล 

ยุทธศาสตร์ที่ ํ  

-การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน  

๔๑ ๔๎ 

๎ .ดຌ าน ก า รส รຌ า ง
ความสามารถ฿นการ
ขงขัน 

๎.การสรຌางความป็น
ธรรมลดความหลืไอมลๅ้า
฿นสังคม 

๎. สงสริมการปรรูป การตลาด 
ละการกระจายสินคຌากษตร 
พืไอสรຌางมูลคาพิไมละสรຌางขีด
ความสามารถ 

฿นการขงขัน    

๎.การพัฒนา
ศรษฐกิจจากฐาน
การกษตร ละ
ฐานชุมชนทีไขຌมขใง 

๎ การพัฒนาศรษฐกิจจาก
ฐานการกษตร ละฐาน
ชุมชนทีไขຌมขใง 

 

ยุทธศาสตร์ทีไ  ๎  

-การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ
ละการกຌเขปัญหา   
ความยากจน 

๏๔ ๏๎ 

๏. ํ.การสริมสรຌาง
ละพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

๏ .ก า ร ส รຌ า ง ค ว า ม
ขຌมขใงทางศรษฐกิจ
ล ะ ข ง ขั น เดຌ อ ย า ง
ยัไงยืน 

๏. พัฒนาศักยภาพการ
ทองทีไยวตามมาตรฐานพืไอ
ดึงดูดนักทองทีไยวทัๅงชาว
เทยละชาวตางประทศ 

 

๏.การสริมสรຌาง
สันติภาพ สันติสุข 
อยางยัไงยืน 

๏ การสริมสรຌางสังคมละ
คุณภาพชีวิตตามนวทาง
ศรษฐกิ จพ อพี ยงอย า ง
ยัไงยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๏  

-การพัฒนาดຌานการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 

ละการกีฬา 
 

๎๑ ๎๎ 

๐ .ดຌ าน ก า รส รຌ า ง
อกาสความสมอ
ภาคละทาทียม
กันทางสังคม 

๐.การติบตทีไป็นมิตร
กับสิไงวดลຌอมพืไอการ
พัฒนาอยางยัไงยืน 

 ๐ .ก า รพั ฒ น าขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ทางการบริหารละ
บริการสูสากล 

๐  ก า ร พั ฒ น า ขี ด
ค ว าม ส าม ารถท างก า ร
บริหาร ละบริการสูสากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๐  

-การพัฒนาดຌานสังคม
ละสาธารณสุข  

๏๒ ๏๎ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
๎์ ปี 

ผนพัฒนาศรษฐกิจ
ละสังคมหงชาติ 

ฉบับที่ ํ๎ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองทຌองถ่ิน฿น

ขตจังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารสวน

ต าบลกวางจน 

ครงการพื่อการพฒันาทຌองถ่ิน 

ตามผน ด านินการจริง 
๑ .ดຌ านการสรຌา งการ
ติบตบนคุณภาพชีวิตทีไ
ป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 

๑.การสริมสรຌางความมัไนคง
ห งช า ติ พืไ อ การพัฒ น า
ประทศสูความมัไนคงละ
ยัไงยืน 

  ๑ พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาละระบบการจัดการ
รียนรูຌ฿หຌหลากหลายพืไอมุงสู
ความป็นลิศ 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  
-การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม 

๎๑ ํ๕ 

๒ .ดຌ านการป รับ ป รุง
สมดุลละพัฒนาระบบ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ภาครัฐ 

๒ .การบ ริห า รจั ดการ฿น
ภาค รัฐ  ก ารป้ อ งกั นการ
ทุจริตประพฤติมิชอบละ
ธรรมาภิบาล฿นสังคมเทย 

   ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  
-การพัฒนาดຌานการมือง
ละการบริหารละการ
พัฒนาบุคลากรของ
ทຌองถิไน 

๏๑ ๏๎ 

 ๓.การพัฒนาครงสรຌาง
พืๅนฐานละระบบ        
ลจิสติกส์ 

      

 ๔.การพัฒนาวทิยาศาสตร์ 
ทคนลยี วิจัย ละ
นวัตกรรม 

      

 ๕.การพัฒนาภาคมือง 
ละพืๅนทีไศรษฐกิจ 

      

 ํ์.ความรวมมือระหวาง
ประทศพืไอการพัฒนา 

      

รวม  ๎๐๐ ๎ํ๕ 

 

     ๑) โครงการเพือ่การพฒันาทอ้งถ่ินด าเนินการจริงตามยทุธศาสตร์ในภาพรวมที่ไดก้  าหนดไว ้จ  านวน ๒๔๔โครงการ  
     ๒) โครงการเพือ่การพฒันาทอ้งถ่ินตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ๒๔๔ โครงการ ด าเนินการจริง ๒๑๙ โครงการ หรือคิดเป็น ๘๙.๗๕  เปอร์เซ็นต์
ของจ านวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (วนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑กนัยายน ๒๕๖๒)    
 



26 
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๓.  กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ๓.๑ คร้ังที่ ๑ วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ กันยำยน ๒๕๖๒ 

   ๓.๑.๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน 
 

ยุทธศาสตร์ ดຌาน ผนงาน 
หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก 
หนวยงานสนับสนุน 

ด านินการจริง 
จ านวน
ครงการ 

จ านวนงิน 
ิบาที 

ยุทธศาสตร์ที่ ํ  

-การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน  

- ดຌานบริการชุมชนละสังคม 

- ดຌานศรษฐกิจ 

-ผนงานคหะละชุมชน 

-ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา 
 

กองชาง กองชาง ํ๒ 

๎๕ 

๎ุ๒๏๎ุํ๓์ 

๒ุ๐๒๔ุ์์์ 

ยุทธศาสตร์ทีไ  ๎  

-การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการกຌเขปัญหา   
 ความยากจน 

-ดຌานบริการชุมชนละสังคม -ผนงานคหะละชุมชน 

-ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน 
กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ ๓ 

ํ๐ 

๒๎๎ุ์๔๑ 

๕๓๓ุ์๏๒ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๏  

-การพัฒนาดຌานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

 ละการกีฬา 

-ดຌานบริหารทัไวเป 

-ดຌานบริการชุมชนละสังคม 

-ดຌานการด้านินงานอืไน 

-ผนงานศาสนาละวัฒนธรรม 

-ผนงานการศึกษา 
กองการศึกษา กองการศึกษา ๎๏ 

ํ๐ 

๕ุ๒๕์ุ๐๓๔ 

ํุ๐๐๒ุ๏๑๓ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๐  

-การพัฒนาดຌานสังคมละสาธารณสขุ  
-ดຌานบริหารทัไวเป 

-ดຌานการด้านินงานอืไน 

-ผนงานบริหารทัไวเป 

-ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น 

-ผนงานงบกลาง 

กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข ๎๑ 

๔ 

๎ุ๔๕์ุํ๎๔ 

๐๎์ุ๏๐๑ 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  
-การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

-ดຌานบริการชุมชนละสังคม -ผนงานสาธารณสุข 

-ผนงานการกษตร 
ส้านักปลัด ส้านักปลัด ํ๒ ๎ุ๒๏๎ุํ๓์ 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  
-การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหารละการ
พัฒนาบุคลากรของทຌองถิไน 

-ดຌานบริหารทัไวเป 

-ดຌานการด้านินงานอืไน 

-ผนงานบริหารทัไวเป 

-ผนงานรักษาความสงบภาย฿น 

-ผนงานงบกลาง 

ส้านักปลัด ส้านักปลัด ๐๔ 

ํ์ 

๕ 

ํ๐ุ๕๑ํุํ๓๒ 

๓๐๎ุ๔๔์ 

ํ๕ุ์๏๑ุ๕๎๕ 

รวม     ๎ํ๕ ๒๎ุ๑์๔ุ๓๑๐ 
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 ๓.๑.๒ ผลของการน าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีไปสู่การปฏิบติัที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจนอุดหนุนใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน ส่วนราชการ    
                 รัฐวสิาหกิจ องคก์รประชาชน องคก์รการกุศล  เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.๐๒)    

  

ล าดบั โครงการพฒันา วตัถุประสงค ์ เป้าหมายท่ีด าเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีไดรั้บจริง หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๑ พฒันาคุณธรรม จริยธรรมเด็ก
นกัเรียนและเยาวชนในต าบล
กวางโจน ตามศาสตร์พระราชา 
โรงเรียนบา้นหนองกุง 

เพ่ือให้เด็กนกัเรียนมี
ความรู้และเขา้ใจใน
ศาสตร์พระราชามากข้ึน 

นกัเรียนสังกดั สพฐ ใน
พ้ืนท่ีต าบลกวางโจน 

๘๐,๐๐๐ ร้อยละของ
นักเรียนที่ไดรั้บ
ความรู้ 

เด็กนกัเรียนได้
ความรู้มากข้ึน 

กองการศึกษา โ ร ง เรี ย น บ้ า น
หนองกุง 

๒ ค่ายยวุชนเรียนรู้การด าเนินชีวิต 
โรงเรียนบา้นดอนจ าปา 

เพ่ือให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้
การด าเนินชีวิต 

นกัเรียนสังกดั สพฐ ใน
พ้ืนท่ีต าบลกวางโจน 

๗๐,๐๐๐ ร้อยละของ
นักเรียนที่ไดรั้บ
ความรู้ 

เด็กนกัเรียนได้
ความรู้มากข้ึน 

กองการศึกษา โรงเรียนบา้น
ดอนจ าปา 

๓ ค่ายภาษาองักฤษน่ารู้สู่อาเซียน 
โรงเรียนชุมชนบา้นบวัพกั
เกวียน 

เพ่ือให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้
เก่ียวกบัภาษาองักฤษ 

นกัเรียนสังกดั สพฐ ใน
พ้ืนท่ีต าบลกวางโจน 

๘๐,๐๐๐ ร้อยละของ
นักเรียนที่ไดรั้บ
ความรู้ 

เด็กนกัเรียนได้
ความรู้มากข้ึน 

กองการศึกษา โรงเรียน ชุมชน
บา้นบวัพกัเกวียน 

๔ ร่วมแข่งขนักีฬาภายในกลุ่ม
ต าบลกวางโจน  โรงเรียนคุรุ
ราษฎร์วิทยา 

เพ่ือให้นกัเรียนไดใ้ชเ้วลา
ว่างในการออกก าลงักาย 

นกัเรียนสังกดั สพฐ ใน
พ้ืนท่ีต าบลกวางโจน 

๗๐,๐๐๐ ร้อยละของ
นักเรียนที่เขา้
ร่วมกิจกรรม 

เด็กนกัเรียนได้
ออกก าลงักาย 

กองการศึกษา โ ร ง เ รี ย น คุ รุ
ราษฎร์วิทยา 

๕ จดัการแข่งขนัพฒันาการและ
ทกัษะทางวิชาการ โรงเรียน
บา้นสวนออ้ย 

เพ่ือให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้
การด าเนินชีวิตและทกัษะ
ทางวิชาการ 

นกัเรียนสังกดั สพฐ ใน
พ้ืนท่ีต าบลกวางโจน 

๘๐,๐๐๐ ร้อยละของ
นักเรียนที่เขา้
ร่วมกิจกรรม 

เด็กนกัเรียนได้
ความรู้มากข้ึน 

กองการศึกษา โ ร ง เรี ย น บ้ า น
สวนออ้ย 

รวม ๓๘๐,๐๐๐  
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ส่วนที ่๓   
ผลกำรวเิครำะห์กำรติดตำมและประเมนิผล 

....................................... 
๑. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยทุธศำสตร์เพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี 

  ๑.๑สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์ 

  ผลการให้คะแนนยทุธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  เม่ือวนัที่  ๑๕  ตุลาคม  
๒๕๖๒ เป็นดงัน้ี 

ล ำดับ ประเด็นพจิำรณำ 
คะแนน 

เตม็ 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกวางโจน  

๒๐ ๑๙ ๑๙.๐๐ 

๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ ๑๕ ๑๔ ๑๔.๐๐ 

๓ ยทุธศาสตร์ ประกอบดว้ย      ๖๕ ๕๗ ๕๗.๐๐ 

 ๓.๑ ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน       ๑๐ ๘ ๘.๐๐ 

 ๓.๒ ยทุธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจนในเขตจงัหวดั       ๑๐ ๘ ๘.๐๐ 

 ๓.๓ ยทุธศาสตร์จงัหวดั  ๑๐ ๘ ๘.๐๐ 

 ๓.๔ วิสยัทศัน์       ๕ ๔ ๔.๐๐ 

 ๓.๕ กลยทุธ์        ๕ ๕ ๕.๐๐ 

 ๓.๖ เป้าประสงคข์องแต่ละประเดน็กลยทุธ์       ๕ ๕ ๕.๐๐ 

 ๓.๗ จุดยืนทางยทุธศาสตร์       ๕ ๕ ๕.๐๐ 

 ๓.๘ แผนงาน       ๕ ๕ ๕.๐๐ 

 ๓.๙ ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม       ๕ ๔ ๔.๐๐ 

 ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ ๕ ๕ ๕.๐๐ 

รวมคะแนน  ๑๐๐ ๙๐ ๙๐ 
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๑.๒  ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 

      รายละเอียดการใหค้ะแนนยทุธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจนในแต่ละประเด็นเป็นดงัน้ี 

ล ำดับ ประเด็นพจิำรณำ 
คะแนน 

เตม็ 

คะแนน 

ทีไ่ด้ 

ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ตดิตำมและประเมนิผลแผน 

๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

๓ ๓ ๑๕  

 ๑.๑ ขอ้มูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้ ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลกัษณะภูมิอากาศ ลกัษณะของดิน  
ลกัษณะของแหล่งน ้า ลกัษณะของไม/้ป่าไม ้
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

๒ ๒ ๑๐  

๑.๒  ข้อ มูล เก่ียวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวน
ป ร ะ ช าก ร  แ ล ะ ช่ ว ง อ ายุแ ล ะ จ าน ว น
ประชากร ฯลฯ 

๒ ๒ ๑๐  

๑.๓ ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

๒ ๒ ๑๐  

๑.๔ ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศพัท ์ฯลฯ 

๒ ๒ ๑๐  

๑.๕ ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถ่ิน (ดา้นการเกษตร
และแหล่งน ้า) 

๒ ๒ ๑๐  

๑.๖  ข้อ มู ล เก่ี ยวกับ ศาส น า ป ระ เพ ณี 
วฒันธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภาษา
ถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ 
และอ่ืน ๆ 

๓ ๓ ๑๕  
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผน 

 ๑.๗ ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น น ้ า ป่าไม ้ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

๒ ๒ ๑๐  

 

๑.๘ การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการ
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินหรือการใชข้อ้มูล 
จปฐ. 

๒ ๑ ๕  

๑.๙ การประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน รูปแบบ 
วิ ธี ก าร  แ ล ะ ก าร ด า เนิ น ก าร ป ร ะ ชุ ม
ประชาคมทอ้งถ่ิน โดยใชก้ระบวนการร่วม
คิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่ ว ม รั บ ป ร ะ โ ย ช น์  ร่ ว ม แ ก้ ปั ญ ห า 
ปรึกษ าห ารือ  แลก เป ล่ี ยน เรียน รู้  เพ่ื อ
แก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถ่ินตาม
อ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
กวางโจน 

๓ ๓ ๑๕  

รวม ๒๐ ๑๙ ๙๕  

   

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของขอ้มูลสภาพทั่วไปและขอ้มูลพื้นฐานของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

  พบวา่ขอ้มูลสภาพทัว่ไปมีความครอบคลุม  ครบถว้น  ทั้งขอ้มูลดา้นกายภาพ  ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  
การเมืองการปกครอง  สภาพสงัคม   บริการพื้นฐานในพื้นที่  ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวฒันธรรม    
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานขอ้มูลที่ส าคญัอ่ืน ๆ  
 

 

 

 

 

 

 

 



31 
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  ๑.๓     กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 
 

ล ำดับ ประเด็นพจิำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผน 

๒ กำรวเิครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ ๑๕    

 ๒.๑ การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง 
ความสอดคลอ้งยทุธศาสตร์จงัหวดั ยทุธศาสตร์การ
พฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจนใน
เขตจังหวดั ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกวางโจน นโยบายของผูบ้ ริหารท้องถ่ิน 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ 
Thailand ๔.๐  

๒ ๒ ๒  

๒.๒ การวิเคราะห์การใช้ผงัเมืองรวมหรือผงั
เมืองเฉพาะและการบงัคบัใช ้ผลของการบงัคบั
ใช ้สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 

๑ ๑๓.๓๓ ๑๓.๓๓  

๒.๓ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ดา้นแรงงาน 
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  เทคโนโลย ี
จารีต ประเพณี วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
เป็นตน้ 

๒ ๑ ๑  

๒.๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ขอ้มูลดา้นรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยูท่ ัว่ไป เป็นตน้ 

๒ ๖.๖๖ ๖.๖๖  

๒.๕ การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
ห รือ ส่ิ ง ท่ี เกิ ด ข้ึ น  การป ระ ดิษฐ์ ท่ี มีผล ต่ อ
ส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา 

๒ ๑ ๑  

 ๒.๖ ผลการวิ เคราะห์ ศักยภาพเพ่ื อประเมิ น
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พฒันาในอนาคตของทอ้งถ่ิน ดว้ยเทคนิค SWOT 

Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่  S-

Strength (จุ ด แข็ ง ) W-Weakness (จุ ด อ่ อ น ) O-

Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

๒ ๖.๖๖ ๖.๖๖  
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำมและ

ประเมินผลแผน 

 ๒.๗ สรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการของ
ประชาชนเชิงพ้ืนท่ี มีการน าเสนอปัญหา ค้นหา
สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
ก าหนดวตัถุประสงคเ์พ่ือแกไ้ขปัญหา 

๒ ๒ ๑๓.๓๓  

๒.๘ สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ี
ได้ รั บ  แ ล ะ ก าร เบิ ก จ่ าย งบ ป ร ะ ม าณ  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น สรุป
สถานการณ์การพฒันา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
และการประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินในเชิงคุณภาพ 

๑ ๑ ๖.๖๖  

๒ .๙  ผ ล ท่ี ไ ด้ รั บ จ าก ก าร ด า เนิ น งาน ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น ผลท่ี
ได้รับ/ผลท่ีส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการ
แกไ้ข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

๑ ๑ ๖.๖๖  

รวม ๑๕ ๑๔ ๙๓.๓๔  

   

  ขอ้มูลการวเิคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพภายในองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน ไดมี้การ
น าเสนอขอ้มูลต่างๆที่เก่ียวขอ้งไวไ้ดค้รบถว้น เพยีงพอในการน าไปเป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์เพีอ่วางแผน
พฒันาทอ้งถ่ิน 
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  ๑.๔ ยุทธศำสตร์ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำมและ

ประเมินผลแผน 

๓ ยุทธศำสตร์ ๖๕    

 ๓ .๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน ต าบ ล
กวางโจน ส อดคล้องกับ ส ภ าพ สังค ม เศรษฐ กิ จ 
ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถิ่น ประเดน็ปัญหาการพฒันาและ
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน และเช่ือมโยงหลกั
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand ๔.๐ 

๑๐ ๘ ๑๒.๓๑  

๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
กวางโจนในเขตจงัหวดัสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบั
สภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของท้องถ่ิน 
และยุทธศาสตร์จงัหวดั และเช่ือมโยงหลกัประชา
รัฐ  แผน ยุทธศาส ตร์ชาติ  ๒ ๐  ปี  แผน พัฒ น า
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand ๔.๐ 

๑๐ ๘ ๑๒.๓๑  

๓.๓ ยทุธศาสตร์จงัหวดั 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผน่ดิน นโยบาย/
ยทุธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลกัประชา
รัฐ  แผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ 

๑๐ ๘ ๑๒.๓๑  

๓.๔ วิสัยทศัน์ 
วิสัยทศัน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลกวางโจนตอ้งการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชดัเจน สอดคลอ้งกบัโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกวางโจน  และสัมพันธ์กับ
โครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

๕ ๔ ๖.๑๕  

 ๓.๕ กลยทุธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ี
ต้องท าตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกวางโจนท่ีจะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทศัน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชดัเจนใน
ส่ิงท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทศัน์นั้น 

๕ ๕ ๗.๖๙  
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ล ำดับ ประเด็นพจิำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผน 

 ๓.๖ เป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นกลยทุธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคลอ้งและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดข้ึน 
มุ่งหมายส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีชดัเจน  

๕ ๕ ๗.๖๙  

๓.๗ จุดยนืทางยทุธศาสตร์ (Positioning) 

ความมุ่งมัน่อนัแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
เพ่ือใหบ้รรลุวิสัยทศัน์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
กวางโจน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยทุธศาสตร์ 

๕ ๕ ๗.๖๙  

๓.๘ แผนงาน 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือแผนงานที่
เกิดจากเป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลกวางโจน ที่ มีความชัดเจน  น าไป สู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดย
ระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดงักล่าว 

๕ ๕ ๗.๖๙  

 

 ๓.๙ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒  
Thailand๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั/
แผนพัฒนาจังหวดั ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกวางโจนในเขตจงัหวดัและยุทธศาสตร์
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

๕ ๔ ๖.๑๕  

 ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตท่ีเป็นชุดหรือเป็น
โครงการท่ีเป็นชุด กลุ่มหรืออนัหน่ึงอนัเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพ่ื อพัฒ นาท้องถ่ินในแผนพัฒ น า
ทอ้งถ่ินส่ีปีอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

๕ ๕ ๗.๖๙  

 รวม ๖๕ ๕๗ ๘๗.๖๙  
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 สรุปความเห็นและขอ้เสนอแนะในภาพรวมของยทุธศาสตร์ 

  จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน มีความสัมพนัธ์กบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๒  ยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวดั/จงัหวดั ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัชยัภูมิ 

๒. ผลกำรพจิำรณำกำรตดิตำมและประเมินผลโครงกำรเพ่ือควำมสอดคล้องแผนพฒันำท้องถิ่นส่ีปี 

  ๒.๑ สรุปคะแนนประเมนิผลโครงกำร 

  ผลการให้คะแนนโครงการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน เม่ือวนัท่ี  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒  เป็นดงัน้ี 

ล ำดับ ประเด็นพจิำรณำ 
คะแนน 

เตม็ 

คะแนน 

ทีไ่ด้ 

ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

๑ การสรุปสถานการณ์การพฒันา   ๑๐ ๙ ๙.๐๐ 

๒ การประเมินผลการน าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีไปปฏิบติัใน  เชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ ๙.๐๐ 

๓ การประเมินผลการน าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีไปปฏิบติัใน เชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ ๙.๐๐ 

๔ แผนงานและยทุธศาสตร์การพฒันา   ๑๐ ๘  

๕ โครงการพฒันา  ประกอบดว้ย ๖๐ ๕๗ ๕๗.๐๐ 

 ๕.๑ ความชดัเจนของช่ือโครงการ ๕ ๕  

 ๕.๒ ก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ ๕ ๕  

 ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนน าไปสู่การตั้ง 

         งบประมาณไดถู้กตอ้ง  
๕ ๕  

 ๕.๔ โครงการมีความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ๕ ๔  

 ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอ้งกบั 

         แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ   
๕ ๔  

 ๕.๖ โครงการมีความสอดคลอ้งกบั Thailand ๔.๐  ๕ ๔  

 ๕.๗ โครงการสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั  ๕ ๕  

 ๕.๘ โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ 

         ประเทศชาติมัน่คง มัง่ค ัง่ ย ัง่ยืนภายใตห้ลกัประชารัฐ  
๕ ๕  

 ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย                   
        (ผลผลิตของโครงการ)   

๕ ๕  

 ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลกัวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕  

 ๕.๑๑ มีการก าหนดตวัช้ีวดั (KPI) และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

            และผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 

๕ ๕  

 ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ ๕ ๕  

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๒ ๙๒.๐๐ 
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 ๒.๒  กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 

 รายละเอียดการใหค้ะแนนโครงการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจนในแต่ละประเด็นเป็นดงัน้ี 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผน 

๑ กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพฒันำ 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายทุธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน (ใช้การ
วิ เค ร า ะ ห์  SWOT Analysis/ Demand 

( Demand Analysis) / Global Demand 

แ ล ะ  Trend ปั จจั ยและสถานการณ์ การ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพฒันา อย่างน้อยตอ้ง
ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ศกัยภาพดา้นเศรษฐกิจ 

ด้านสั งคม ด้ านทรั พยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้ม) 

๑๐ ๙ ๙๐.๐๐ มีการวิเคราะห์ SWOT 

ครอบคลุม 

รวม ๑๐ ๙ ๙๐.๐๐  

   

 ๒.๓   กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำมและ

ประเมินผลแผน 

๒ กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมำณ 

๒.๑ การควบคุมที่มีการใชต้วัเลขต่าง ๆ เพ่ือน ามาใชว้ดัผล
ในเชิงปริมาณ เช่น การวดัจ านวนโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวา่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้
หรือไม่จ านวนที่ด  าเนินการจริงตามที่ไดก้ าหนดไวเ้ท่าไหร่ 
จ  านวนที่ไม่สามารถด าเนินการไดมี้จ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
พฒันาทอ้งถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ไดก้ าหนดไว ้

๑๐ 

 

๕ 

๙ 

 

๕ 

๙๐.๐๐ 

 

๕๐.๐๐ 

 

๒.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) 
โครงการท่ีด าเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 

๕ ๔ ๔๐.๐๐  

รวม ๑๐ ๙๐ ๙๐.๐๐  
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 ๒.๔ กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

๓ กำรประเมนิผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปีไปปฏบิัตใิน
เชิงคุณภำพ 

๓.๑ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวดัว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด  าเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อความ
ตอ้งการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วสัดุ ครุภณัฑ ์การ
ด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบตัิราชการ
ตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกบัส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

๑๐ 

 

๕ 

๙ 

 

๕ 

๙๐ 

 

๕๐ 

 

๓.๒ วิ เคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) 
โครงการท่ีด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๕ ๔ ๔๐  

รวม ๑๐ ๙ ๙๐.๐๐  

  

 ๒.๕ แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  

ล ำดบั ประเดน็พจิำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของคะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผน 

๔ แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพฒันำ 

๔.๑ วเิคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากดา้นต่าง ๆ มีความ
สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
กวางโจนในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจดัท าโครงการพฒันา
ทอ้งถิ่นโดยใช ้SWOT Analysis/Demand  (Demand Analysis) / 
Global Demand/Trend หรือหลกัการบูรณาการ(Integration) กบั
องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจนที่มีพื้นที่ติดต่อกนั 

๑๐ 

๕ 

๘ 

๔ 

๘๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

 

๔.๒  วิ เคราะห์แผนงาน งาน ท่ี เกิดจากด้านต่ าง ๆ  ท่ี
สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาความยากจน   หลกัประชารัฐ 
และหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถ่ิน   (ด้านการเกษตรและแหล่งน ้ า) (Local  

Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

๕ ๔ ๔๐.๐๐  

รวม ๑๐ ๘ ๘๐.๐๐  
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๒.๖ โครงกำรพัฒนำ 

ล ำดบั ประเดน็พจิำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผน 

๕ โครงกำรพัฒนำ ๖๐    

 ๕.๑ ความชดัเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการท่ีมีวตัถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนและ
ด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนท่ีก าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อ่านแล้ว
เขา้ใจไดว้่าจะพฒันาอะไรในอนาคต 

๕ ๕ ๘.๓๓  

๕.๒ ก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ 

มีวตัถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการตอ้ง
ก าหนดวตัถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคลอ้งกบัหลกัการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ มีความ
เป็นไปไดช้ดัเจน มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง 

๕ ๕ ๘.๓๓  

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณไดถู้กตอ้ง 

สภาพท่ีอยากใหเ้กิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีตอ้งไปให้
ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้
ชดัเจนว่าโครงการน้ีจะท าท่ีไหน  เร่ิมตน้ในช่วงเวลาใด
และจบลงเม่ือไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ใหบ้อกชดัลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลกั ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

๕ ๕ ๘.๓๓  

 ๕.๔ โครงการมีความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

โครงการสอดคลอ้งกบั (๑) ความมัน่คง (๒) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขนั (๓) การพฒันา
และเสริมสร้างศกัยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสังคม (๕) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (๖) การ
ปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือใหเ้กิดความมัน่คง มัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื 

๕ ๔ ๖.๖๗  
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ล ำดบั ประเดน็พจิำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผน 

 ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนยก์ลางการพัฒนา 
(๓) ยึดวิสัยทศัน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบติัให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอยา่งจริงจงัใน ๕ ปี
ท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพฒันา (๑) การยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนั
และการหลุดพน้กบัดกัรายไดป้านกลางสู่รายไดสู้ง (๒) 
การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยัและการปฏิรูประบบ
เพ่ือสร้างสังคมสูงวยัอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความ
เหล่ือมล ้ าทางสังคม (๔)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (๖) การ
บริหารราชการแผน่ดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

๕ ๔ ๖.๖๗  

 ๕.๖ โครงการมีความสอดคลอ้งกบั Thailand ๔.๐ 

โครงการมีลกัษณะหรือสอดคลอ้งกบัการปรับเปล่ียน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 

หรือเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น (๑) เปล่ียนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ ์
ไปสู่ สิน ค้าเชิ งน วัตกรรม (๒ ) เป ล่ี ยน จากการ
ขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวตักรรม (๓) เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินคา้ 
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ี
เติมเต็มดว้ยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค ์นวตักรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการวิจยัและพฒันา แลว้
ต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วฒันธรรม 
ฯลฯ 

๕ ๔ ๖.๖๗  
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ทีไ่ด้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผน 

 ๕.๗ โครงการสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพฒันาจงัหวดัท่ีไดก้  าหนดข้ึน เพ่ือ
ขับ เค ล่ือนการพัฒ น าท้อง ถ่ิน เส มือน ห น่ึ งการ
ขบัเคล่ือนการพฒันาจงัหวดั ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการ
พฒันาทอ้งถ่ินตอ้งเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ีได้ก  าหนดข้ึนท่ี
เป็นปัจจุบนั 

๕ ๕ ๘.๓๓  

 ๕.๘  โค รงการแก้ไข ปัญ หาความยากจน หรือ การ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมัน่คง มัง่ค ัง่ ย ัง่ยืนภายใตห้ลกั
ประชารัฐ เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใตพ้ื้นฐานความ
พอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็น
โครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการท่ีประชาชน
ตอ้งการเพ่ือให้เกิดความย ัง่ยืน ซ่ึงมีลกัษณะท่ีจะให้ทอ้งถ่ินมี
ความมัน่คง มัง่ค ัง่ ย ัง่ยืน เป็นทอ้งถ่ินท่ีพฒันาแล้ว ดว้ยการ
พฒันาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ทอ้งถ่ิน (ดา้นการเกษตรและแหล่งน ้ า) (LSEP) 

๕ ๕ ๘.๓๓  

 ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)  งบประมาณโครงการพฒันาจะตอ้งค านึงถึง
หลกัส าคญั ๕ ประการในการจดัท าโครงการไดแ้ก่ (๑) ความ
ประหยดั (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 

(๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม 

(Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

๕ ๕ ๘.๓๓  

 ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลกัวิธีการ
งบประมาณ การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนา
ต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถ่ิน มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบไดใ้นเชิงประจกัษ์  มีความคลาดเคล่ือนไม่
มากกว่าหรือไม่ต ่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือรายจ่ายพฒันาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืน ๆ 

๕ ๕ ๘.๓๓  
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ล ำดับ ประเด็นพจิำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผน 

 ๕.๑๑ มีการก าหนดตวัช้ีวดั (KPI) และ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละผลท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บมีการก าหนดดัชนี ช้ีว ัดผลงาน  (Key 

Performance Indicator : KPI) ท่ีสามารถวดัได ้
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล  
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได ้เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอนัเกิดจากผลของ
วตัถุประสงคท่ี์เกิดท่ีส่ิงท่ีไดรั้บ   (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะไดรั้บ) 

๕ ๕ ๘.๓๓  

๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วตัถุประสงค ์

ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้จริงจากการ
ด า เนิ น ก ารต าม โ ค ร งก า ร พัฒ น า ซ่ึ ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้ งไว้ การ
ได้ผลห รือผล ท่ี เกิด ข้ึน จะต้อ ง เท่ ากับ
วตัถุประสงค์หรือมากกว่าวตัถุประสงค์ ซ่ึง
การเขียนวตัถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วดัและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (๓) 
ระบุส่ิงท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบติัได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้อง
กบัความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได ้

๕ ๕ ๘.๓๓  

รวม ๖๐ ๕๗ ๙๕.๐๐  
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๓.กำรติดตำมและประเมินผลตำมแบบต่ำง ๆ ของกรมส่งเสริม 

สรุปรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

แบบกำรก ำกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
                        ค ำช้ีแจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุกๆ คร้ัง หลงัจากท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ินแลว้ 

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 

ประเด็นกำรประเมนิ มกีำรด ำเนินกำร ไม่มกีำรด ำเนินกำร 

๑.  คณะกรรมกำรพฒันำท้องถิ่น 

๑.๑  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   

๑.๒  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   

๑.๓  มีการจดัประชุมอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ   

๑.๔  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   

๑.๕  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   

๑.๖  มีคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินร่วมกบัประชาคมทอ้งถ่ิน และร่วมจดัท าร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   

๒.  กำรจดัท ำแผนพฒันำท้องถิน่ 

๒.๑  มีการรวมรวมขอ้มูลและปัญหาส าคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาจดัท า ฐานขอ้มูล   

๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   

๒.๓  มีการวิเคราะห์ศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (SWOT) เพ่ือ   
         ประเมินสถานภาพการพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสยัทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
         ท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของทอ้งถ่ิน 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสยัทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
         ท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน   

๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

๒.๘  มีการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา   

๒.๙  มีการก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันา   

๒.๑๐ มีการอนุมติัและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา   

๒.๑๑ มีการจดัท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   

๒.๑๒ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยทุธศาสตร์   
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แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์กำรพฒันำ 
 

                ค ำช้ีแจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือใชป้ระเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตามยทุธศาสตร์ท่ีก  าหนดไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ประเมินปีละสองคร้ังภายในเดือน
เมษายน และเดือนตุลาคม ของปีงบประมาณนั้นๆ   
ส่วนที ่ ๑    ข้อมูลทัว่ไป 

๑.๑  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 

ส่วนที ่ ๒  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

ยุทธศำสตร์ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพฒันาดา้นโครงสร้าง 

                         พื้นฐาน            

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและ             
                          การแกไ้ขปัญหาความยากจน 

        

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ การพฒันาดา้นการศึกษา        
                         ศาสนาวฒันธรรม และการกีฬา            

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ การพฒันาดา้นสงัคมและ 

                         สาธารณสุข 
        

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ 

                          และส่ิงแวดลอ้ม           

ยทุธศาสตร์ท่ี ๖ การพฒันาดา้นการเมืองการ 

                          บริหารและการพฒันา 
                          บุคลากรของทอ้งถ่ิน 

        

รวม         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  : ส่วนรายละเอียดอยูห่นา้ท่ี  ๔๕ 
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

จ ำนวนโครงกำร 

ปรำกฏอยู่ใน
แผนพฒันำสำมปี 

บรรจุใน
ข้อบัญญตั ิ

คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงกำรที่ปรำกฏในแผนฯ  

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    ๓๕ ๑ ๒.๘๖ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและการแกไ้ข
ปัญหาความยากจน 

๑๓๙ ๕๑ ๓๖.๖๙ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรม และการกีฬา     

๒๘ ๘ ๒๘.๕๗ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ การพฒันาดา้นสังคมและสาธารณสุข ๖๑ ๒๒ ๓๖.๐๗ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม   ๗ ๕ ๗๑.๔๓ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๖ การพฒันาดา้นการเมืองการบริหารและ
การพฒันาบุคลากรของทอ้งถ่ิน 

   

รวม ๒๗๐ ๘๗ ๓๒.๒๒ 

 

สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล ำดับที ่ รำยกำร โครงกำร งบประมำณ โครงกำรทีส่ำมำรถด ำเนินกำรได้ 

 (....... โครงกำร) 
คดิเป็นร้อยละของ

แผนพฒันำท้องถิ่นส่ีปี 

คดิเป็นร้อยละของ
ข้อบัญญตั ิ

๑ บรรจุในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี    

  ๒ ตั้งในขอ้บญัญติังบประมาณ   

๓ สามารถด าเนินการได ้   

 

รายงานครงการที่ลงนาม฿นสัญญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๑๒๒ 

ิการด านินการละการบิกจายงบประมาณี 
ขຌอมูลจาก e-plan มนูรายงาน ิA๙ี  
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

ด้ำนบริหำรทั่วไป 

 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ำย แผนงำน 
แผนงำน

บริหำรงำนทั่วไป 
รวม 

งบ
ปร

ะม
ำณ

ที่ใช้
 

งบ
ปร

ะม
ำณ

คง
เหลื

อ 

งบบุคลำกร 

เงินเดือน 

 (ฝ่ำยกำรเมือง) 

เงินค่าตอบแทนประจ าต  าแหน่งนายก/รองนายก 42,200 42,200 42,120 80 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3,268,800 3,268,800 3,239,040 29,760 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 86,400 86,400 86,400 0 

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080 0 

เงินค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 

เงินเดือน  
(ฝ่ำยประจ ำ) 

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง +7,300 1,258,600 3,764,000 1,184,114 81,786 

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน 24,000 452,000 0 24,000 

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง -7,300 183,000 547,000 81,080 94,620 

เงินเดือนพนกังาน -490,000 4,434,900 9,530,400 3,405,606 539,294 

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 203,600 203,600 197,940 5,660 

เงนิประจ าต  าแหน่ง  174,000 342,000 159,200 14,800 

 

 
ค่ำตอบแทน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 90,000 150,000 16,644 73,356 

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน-40,000 +365,200 

320,000 550,000 1,800 318,200 
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งบด ำเนินงำน 

ค่าเช่าบา้น -65,200 372,000 562,400 240,200 66,600 

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 25,000 100,000 0 25,000 

ค่ำใช้สอย 

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ -200,000 885,600 2,399,600 607,064 78,536 

รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพธีิการ +500,000 370,000 420,000 707,200 162,800 

ค่าใชจ่้ายในการจดังาน จดันิทรรศการ การประกวด การแข่งขนัต่างๆ 20,000 20,000 6,850 13,150 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 600,000 900,000 411,707 188,293 

ค่าใชจ่้ายในการพฒันาจดัเก็บรายไดข้อง อบต. 20,000 20,000 10,720 9,280 

ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และสมาชิกสภาฯ หรือ
เลือกตั้งซ่อมต่างๆ -740,000 

800,000 800,000 0 60,000 

ค่าใชจ่้ายเป็นของขวญั ของรางวลั ในการจดันิทรรศการต่างๆ 5,000 5,000 0 0 

ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้ส าหรับวนัส าคญัต่างๆ ฯลฯ 5,000 5,000 3,000 2,000 

ค่าส ารวจตรวจสอบเขตที่สาธารณะภายในต าบล 50,000 50,000 16,650 33,350 

โครงการจา้งเหมาการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น +150,000 300,000 300,000 450,000 0 

โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณงานป้องกนัติดถนน 201 +40,000 150,000 150,000 190,000 0 

โครงการป้องกน้และลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ 200,000 200,000 186,800 13,200 

โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 200,000 200,000 194,330 5,670 

โครงการพฒันาศกัยภาพการท างาน คณะผูบ้ริหาร พนกังาน อบต.
กวางโจน +100,000 

100,000 100,000 169,500 30,500 

โครงการพฒันาศกัยภาพการท างาน คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบล พนกังานส่วนต าบล และพนกังานจา้ง อบต.กวางโจน 

400,000 400,000 370,250 29,750 
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โครงการวนัทอ้งถ่ินไทย 20,000 20,000 0 20,000 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม+ 200,000 350,000 930,000 489,346 60,654 

  วสัดุคอมพวิเตอร์ 100,000 220,000 39,200 60,800 

วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 30,000 80,000 20,705 9,295 

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน +100,000 405,000 420,000 459,803 40,197 

วสัดุงานบา้นงานครัว + 50,000 100,000 150,000 131,706 18,294 

วสัดุก่อสร้าง (รายการใหม่) 30,000 30,000 13,162 16,838 

วสัดุการเกษตร -30,000 50,000 55,000 0 20,000 

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 35,000 0 30,000 

วสัดุส านกังาน -50,000 415,000 545,000 187,336 177,663 

ค่ำสำธำรณูปโภค 

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 170,000 170,000 92,235 77,765 

ค่าไฟฟ้า 450,000 500,000 419,331 30,669 

ค่าบริการไปรษณีย ์ 13,000 13,000 392 12,600 

ค่าบริการโทรศพัท ์ 25,000 25,000 17,545 7,455 

    จดัซ้ือเกา้อ้ีบุนวม 45,000 45,000 43,500 1,500 

จดัซ้ือเกา้อ้ีพลาสติก 25,000 25,000 24,500 500 

จดัซ้ือเกา้อ้ีไวบ้ริการประชาชน 11,800 11,800 11,800 0 

จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 97,200 97,200 96,000 1,200 

จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทีย ู 162,000 162,000 160,000 2,000 

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส านกังาน 32,000 64,000 32,000 0 
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จดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 7,900 7,900 7,900 0 

จดัซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวด า 2,600 2,600 2,600 0 

จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 5,000 10,000 5,000 0 

จดัซ้ือเคร่ืองตบดิน 21,000 21,000 20,800 200 

จดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้แบบลอ้จกัรยาน 12,000 12,000 12,000 0 

จดัซ้ือผา้ม่านพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งงานป้องกนั 35,000 35,000 35,000 0 

ค่าจดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนที่พร้อมไมโครโฟน 6,000 6,000 6,000 0 

จดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้ า 13,400 13,400 13,300 100 

จดัซ้ือโทรทศัน์ แอลอีดี ขนาด 40 น้ิว 13,100 13,100 13,100 0 

จดัซ้ือโทรทศัน์ แอลอีดี ขนาด 50 น้ิว 17,800 17,800 17,500 300 

งบรำยจ่ำยอ่ืน รำยจ่ำยอ่ืน รายจ่ายอ่ืน 30,000 30,000 20,000 10,000 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 25,000 25,000 25,000 0 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000 10,000 0 10,000 

รวม 17,874,100 71,000,000 14,951,176 2,507,715 

คดิเป็นร้อยละ % 25.17% 100% 21.05% 3.53% 
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แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

 

 

 

งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ำย 
แผนงำน 

แผนงำนกำร
รักษำควำมสงบ

ภำยใน 

รวม 

งบ
ปร

ะม
ำณ

ที่ใช้
 

งบ
ปร

ะม
ำณ

คง
เหลื

อ 

  

ค่ำวัสด ุ

โครงการป้องกนัการบาดเจบ็ทางถนน (RTI) - 30,000 60,000 60,000 27,420 2,580 

โครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ของกลุ่มโซนน่ิงที่ 11 25,000 25,000 25,000 0 

โครงการเพิม่ศกัยภาพ (RTI) -50,000 50,000 50,000 0 0 

โครงการแม่บา้นดบัเพลิง 30,000 30,000 30,000 0 

โครงการอบรมใหค้วามรู้การดบัเพลิงสถานศึกษาโรงเรียนในเขตต าบล 50,000 50,000 50,000 0 

โครงการอบรมใหค้วามรู้ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 20,000 20,000 14,900 5,100 

โครงการอบรมอาสาสมคัร อปพร.ต าบลกวางโจน +80,000 200,000 200,000 277,360 2,640 

โครงการอบรมอาสาสมคัรกูชี้พกูภ้ยั +40,000 200,000 200,000 240,000 0 

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 40,000 80,000 39,000 0 

จดัซ้ือครุภณัฑเ์คร่ืองดบัเพลิง 40,000 40,000 39,200 800 

รวม 715,000 71,000,000 742,880 11,120 

คดิเป็นร้อยละ % 1.00% 100% 1.04% 0.01% 
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 

แผนงำนกำรศึกษำ 

  

  

งบ/หมวด/ประเภท
รำยจ่ำย 

แผนงำน แผนงำนกำรศึกษำ รวม 

งบ
ปร

ะม
ำณ

ที่ใช้
 

งบ
ปร

ะม
ำณ

คง
เหลื

อ 

  

เงินเดือน 
(ฝ่ำยประจ ำ) 

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 1,193,200 1,193,200  1,172,880 20,320  

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน 378,000 378,000  245,000 133,000  

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง 168,000 168,000  33,480 134,520  

เงินเดือนพนกังาน 3,323,700 3,323,700  3,207,080 116,620  

เงินประจ าต  าแหน่ง 42,000 42,000  42,000 0  

    ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน +288,170 

80,000 550,000 368,170 368,170 

ค่าเช่าบา้น 56,400 562,400 56,400 0 

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ -30,000 30,000 100,000 0 0 

ค่ำใช้สอย 

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ +12,000 , -20,000 214,000 2,399,600 205,740 260 

รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพธีิการ -25,000 25,000 420,000 0 0 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ -72,700 250,000 900,000 177,228 72 

โครงการกิจกรรมดา้นยาเสพติดภายในสถานศึกษา 60,000 60,000 0 60,000 

โครงการค่ายภาษาองักฤษน่ารู้สู่อาเซียน ( อุดหนุนส่วนราชการ ) 80,000 80,000 80,000 0 



51 
 

                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

โครงการค่ายยวุชนเรียนรู้การด าเนินชีวติ (อุดหนุนส่วนราชการ) 70,000 70,000 70,000 0 

โครงการจดัแข่งขนัพฒันาการและทกัษะทางวิชาการ (อุดหนุนส่วนราชการ) 80,000 80,000 80,000 0 

โครงการจดังานส่งเสริมและพฒันาเด็กและเยาวชน 100,000 100,000 100,000 0 

โครงการจดัซ้ือวสัดุการศึกษา 377,400 377,400 377,400 0 

โครงการน านอ้งหนูสู่โลกกวา้ง + 50,000 150,000 200,000 200,000 0 

โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนในต าบลกวางโจน ( อุดหนุน) 80,000 80,000 80,000 0 

โครงการวนัวทิยาศาสตร์แห่งชาติ 60,000 60,000 60,000 0 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 142,380 142,380 126,800 15,580 

โครงการอาหารกลางวนั -93,000 1,087,800 1,087,800 994,260 540 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม+ 150,000 60,000 930,000 0 210,000 

  วสัดุคอมพวิเตอร์-62,100 70,000 220,000 3,830 4,070 

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,000 420,000 0 10,000 

วสัดุงานบา้นงานครัว -37,970 50,000 150,000 8,340 3,690 

ค่าอาหารเสริม (นม) +32,100 2,629,000 2,661,100 2,661,013.06 87 

วสัดุส านกังาน +35,000 50,000 545,000 84,708 292 

  ค่าน ้ าประปา ค่าน ้าบาดาล -21,500 30,000 30,000 8,052 448 

ค่าไฟฟ้า -38,000 50,000 500,000 11,707.35 293 

    โครงการอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน +21,000 4,284,000 4,284,000 4,305,000 0 

รวม 15,280,880 71,000,000 9,690,478.41 673,502 

คดิเป็นร้อยละ% 21.52% 100% 13.64% 0.94% 
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 แผนงานสาธารณสุข 
 

  

  

งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ำย 

แผนงำน 
แผนงำน

สำธำรณสุข 
รวม 

งบ
ปร

ะม
ำณ

ที่ใช้
 

งบ
ปร

ะม
ำณ

คง
เหลื

อ 

  

เงินเดือน 

(ฝ่ำยประจ ำ) 

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 611,400 3,764,000 413,753 197,647 

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง 72,000 547,000 37,921 34,079 

เงินเดือนพนกังาน - 405,000 733,500 9,530,400 146,760 181,740 

เงินประจ าต  าแหน่ง 42,000 342,000 0 42,000 

งบด ำเนินงำน 

ค่ำตอบแทน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 150,000 0 30,000 

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน +10,700 50,000 550,000 0 60,700 

ค่าเช่าบา้น 42,000 562,400 12,000 30,000 

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ +20,000 20,000 100,000 23,760 16,240 

ค่ำใช้สอย 

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 700,000 2,399,600 545,219 154,781 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 30,000 30,000 16,592 13,408 

โครงการควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ 50,000 50,000 49,000 1,000 

โครงการควบคุมและป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ และแมว ในต าบล -100,000 100,000 100,000 0 0 

โครงการระบบการแพทยฉุ์กเฉิน +400,000 350,000 350,000 721,680 28,320 

โครงการส่งเสริมการให้ความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและขยะรีไซเคิลการคดัแยกขยะ ในชุมชน 50,000 50,000 50,000 0 

โครงการอบรมการใหค้วามรู้การจดัการส่ิงแวดลอ้มในต าบล 10,000 10,000 0 10,000 

โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้  (รายการใหม่) 100,000 100,000 76,700 23,300 
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

โครงการอบรมใหค้วามรู้การก าจดัน ้ าเสียในชุมชน 20,000 20,000 20,000 0 

โครงการอบรมใหค้วามรู้ถุงพลาสติกแลกไข ่ 20,000 20,000 20,000 0 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 930,000 62,900 137,100 

ค่ำวัสด ุ

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย -10,700 40,000 80,000 15,235 14,065 

วสัดุคอมพวิเตอร์ 20,000 220,000 16,850 3,150 

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 250,000 550,000 99,000 151,000 

วสัดุส านกังาน +10,000 10,000 545,000 12,058 7,942 

    จดัซ้ือโตะ๊ท างานพร้อมเกา้อ้ี 14,000 14,000 14,000 0 

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส านกังาน 32,000 64,000 32,000 0 

จดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction  แบบฉีดหมึก (Inkjet) 7,900 7,900 7,900 0 

จดัซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED  ขาวด า 2,600 2,600 2,600 0 

จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 5,000 10,000 5,000 0 

ค่าจดัซ้ือรถยกแฮนลิฟ +25,000 25,000 20,000 0 25,000 

ค่าจดัซ้ือถงัขยะอนัตราย  ขนาด  120 ลิตร 17,100 17,100 17,100 0 

ค่าจดัหาที่เก็บขยะรีไซเคิล 17,100 17,100 17,100 0 

จดัซ้ือถงัขยะพลาสติกทัว่ไป ขนาด  120 ลิตร 95,000 95,000 95,000 0 

    เงินอุดหนุนเอกชน 360,000 410,000 360,000 0 

รวม 4,126,600 71,000,000 2,890,128 1,161,472 

คดิเป็นร้อยละ% 5.81% 100% 4.07% 1.63% 
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
 

  

  

 งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ำย 

แผนงำน 
แผนงำนสังคม

สงเครำะห์ 
รวม 

งบ
ปร

ะม
ำณ

ทีใ่ช้
 

งบ
ปร

ะม
ำณ

คง
เหลื

อ 

  

เงินเดือน 
(ฝ่ำยประจ ำ) 

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 130,800 3,764,000 127,680 3,120 

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง 24,000 547,000 24,000 0 

เงินเดือนพนกังาน 329,800 9,530,400 320,640 9,160 

เงินประจ าต  าแหน่ง 42,000 342,000 42,000 0 

    ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 50,000 550,000 0 50,000 

ค่าเช่าบา้น 42,000 562,400 36,000 6,000 

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 20,000 100,000 0 20,000 

  รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพธีิการ -20,000 20,000 420,000 0 0 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ -10,000 50,000 900,000 10,492 29,508 

โครงการ อบต.กวางโจน ตา้นภยัหนาว 100,000 100,000 0 100,000 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม -20,000 20,000 930,000 0 0 

  วสัดุคอมพวิเตอร์ -10,000 20,000 220,000 10,000 10,000 

รายจ่ายเพือ่ใหม้าซ่ึงบริการ +30,000 30,000 30,000 25,000 5,000 

วสัดุส านกังาน +10,000 20,000 545,000 26,273 3,727 

รวม 898,600 71,000,000 622,085 236,515 

คดิเป็นร้อยละ% 1.26% 100% 0.87% 0.33% 
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 

แผนงานเคหะชุมชน 

 

  

  

 งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ำย 

แผนงำน 
แผนงำนเคหะ

และชุมชน 
รวม 

งบ
ปร

ะม
ำณ

ที่ใช้
 

งบ
ปร

ะม
ำณ

คง
เหลื

อ 

  

เงินเดือน 

 (ฝ่ำยประจ ำ) 

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง -100,000 570,000 3,764,000 441,120 128,880 

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน 50,000 452,000 0 50,000 

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง 100,000 547,000 34,980 65,020 

เงินเดือนพนกังาน -100,000 708,500 9,530,400 588,220 20,280 

เงินประจ าต  าแหน่ง 42,000 342,000 42,000 0 

งบด ำเนินงำน 

ค่ำตอบแทน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 150,000 0 30,000 

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน+50,000 50,000 550,000 0 100,000 

ค่าเช่าบา้น -50,000 50,000 562,400 0 0 

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 5,000 100,000 0 5,000 

ค่ำใช้สอย 

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ -583,000 600,000 2,399,600 583,000 17,000 

รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพธีิการ 5,000 420,000 0 5,000 

ค่าเดินทางไปราชการ  อบรมสมัมนา คา่ที่พกั  ค่าพาหนะ -40,000 50,000 50,000 0 10,000 

โครงการปรับปรุงและพฒันาบ่อขยะ 200,000 200,000 129,000 71,000 

โครงการอบรมให้ความรู้กบัคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ตาม พรบ.จดัซ้ือ จดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 +85,000 

50,000 50,000 77,290 57,710 
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

โครงการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัระเบียบ  ขอ้กฎหมาย ตาม พรบ.  ควบคุมอาคาร ใหก้บั ผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน  สภาทอ้งถ่ิน พนกังานส่วนต าบล ก านนั ผูใ้หญ่บา้น และภาคีเครือขา่ยในต าบล-20,000 

50,000 50,000 0 30,000 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม -100,000 300,000 930,000 137,200 62,800 

  วสัดุคอมพวิเตอร์ +30,000 10,000 220,000 29,200 10,800 

วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ+20,000 50,000 80,000 51,900 18,100 

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000 420,000 0 5,000 

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์-250,000 300,000 550,000 0 50,000 

วสัดุการเกษตร 5,000 55,000 0 5,000 

วสัดุก่อสร้าง +200,000  - 80,000 500,000 500,000 503,260 116,740 

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 35,000 0 5,000 

วสัดุส านกังาน 50,000 545,000 15,000 35,000 

ค่ำสำธำรณูปโภค ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 170,000 170,000 0 170,000 

รวม 3,785,500 71,000,000 2,632,170 1,068,330 

คดิเป็นร้อยละ% 5.33% 100% 3.70% 1.50% 
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

            แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชุมชน 

  

 งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ำย แผนงำน 
แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน 

รวม 

งบ
ปร

ะม
ำณ

ที่ใช้
 

งบ
ปร

ะม
ำณ

คง
เหลื

อ 

    โครงการพฒันาศกัยภาพกลุ่มพฒันาสตรีต าบลกวางโจน +50,000 250,000 300,000 300,000 0 

โครงการขบัเคล่ือนกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลกวางโจน 30,000 30,000 0 30,000 

โครงการขบัเคล่ือนชมรมผูสู้งอาย ุ+100,000 40,000 140,000 140,000 0 

โครงการขบัเคล่ือนชุมรมผูพ้กิาร - 20,000 20,000 20,000 20,000 0 

โครงการขบัเคล่ือนสภาเด็กและเยาวชนต าบลกวางโจน +20,000 30,000 50,000 50,000 0 

โครงการขบัเคล่ือนหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพยีง 20,000 20,000 20,000 0 

โครงการคดัแยกขยะต่อเน่ือง -10,000 30,000 30,000 10,000 20,000 

โครงการจดัท าแผนเวทีประชาคม ทบทวน เพ่ิมเติม การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี แผน
ยทุธศาสตร์ และสนบัสนุนกระบวนการจดัท าแผนชุมชนต าบลกวางโจน 

100,000 100,000 92,036 7,964 

โครงการพฒันาศกัยภาพโรงเรียนผูสู้งอายตุ  าบลกวางโจน 150,000 150,000 150,000 0 

โครงการวนัผูสู้งอายปุูชนียบุคคลต าบลกวางโจน 80,000 80,000 80,000 0 

โครงการส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายแุละผูพ้กิารต าบลกวางโจน -30,000 30,000 30,000 30,000 0 

โครงการสร้างจิตส านึกปกป้องสถาบนัส าคญัของชาติเพื่อสร้างความสมานฉนัท ์ 50,000 50,000 45,000 5,000 

โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการจดัการขยะและดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม -20,000 20,000 20,000 20,000 0 

    เงินอุดหนุนเอกชน 50,000 410,000 20,000 30,000 

รวม 900,000 71,000,000 977,036 92,964 

คดิเป็นร้อยละ% 1.26% 100% 1.37% 0.13% 
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

  

  งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ำย แผนงำน 

แผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและ

นันทนำกำร 

รวม 

งบ
ปร

ะม
ำณ

ที่ใช้
 

งบ
ปร

ะม
ำณ

คง
 

คง
เหลื

อ 

    โครงการแข่งขนักีฬาเช่ือมความสมัพนัธร์ะหวา่งองคก์ร 150,000 150,000 150,000 0 

โครงการจดัการแข่งขนักีฬาประชาชนตา้นภยัยาเสพติด 200,000 200,000 200,000 0 

โครงการบ าเพญ็กุศลวนัธรรมสวนะ  (วนัพระ) 40,000 40,000 40,000 0 

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟแสน 150,000 150,000 150,000 0 

โครงการประเพณีบุญเล้ียงยอดหว้ย  -50,000 50,000 50,000 50,000 0 

โครงการประเพณีลอยกระทง 150,000 150,000 150,000 0 

โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมตามวถีิพทุธ 50,000 50,000 43,000 7,000 

โครงการร่วมแข่งขนักีฬาทอ้งถ่ินสมัพนัธต์า้นยาเสพติด 150,000 150,000 150,000 0 

โครงการร่วมแข่งขนักีฬาภายในกลุ่มต าบลกวางโจน (โอนไปอุดหนุน) 70,000 70,000 70,000 0 

โครงการส่งเสริมและพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน -20,000 20,000 20,000 20,000 0 

โครงการส่งเสริมวฒันธรรมและของดีต าบลกวางโจน 60,000 60,000 60,000 0 

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต ์ 180,000 180,000 165,400 14,600 

โครงการแห่เทียนพรรษา 100,000 100,000 100,000 0 

วสัดุกีฬา 98,000 98,000 97,957 43 

รวม 1,468,000 71,000,000 1,446,357 21,643 

คดิเป็นร้อยละ% 2.06% 100% 2.03% 0.03% 
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 

ดา้นการเศรษฐกิจ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

  

งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ำย 
แผนงำน 

แผนงำน
อุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 

รวม 

งบ
ปร

ะม
ำณ

ที่ใช้
 

งบ
ปร

ะม
ำณ

คง
เหลื

อ 

    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    หมู่ที่    3 250,000 250,000 249,000 1,000 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    หมู่ที่   13 259,000 259,000 258,000 1,000 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    หมู่ที่   16 150,000 150,000 149,000 1,000 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    หมู่ที่   17 257,000 257,000 256,000 1,000 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    หมู่ที่ 5 120,000 120,000 119,000 1,000 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที ่ 14 150,000 150,000 149,000 1,000 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่ 2 250,000 250,000 249,000 1,000 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 1 101,000 101,000 100,000 1,000 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 10  บา้นนาลอ้ม 259,000 259,000 258,000 1,000 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 8   บา้นโนนตุ่น 250,000 250,000 249,000 1,000 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 173,000 173,000 172,000 1,000 

ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ ศพด.วดัราษฯ 150,000 150,000 149,500 500 
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ่อขยะ 250,000 250,000 249,000 1,000 

ก่อสร้างรางระบายน ้ า    หมู่ที ่ 4  บา้นกวางโจน 255,000 255,000 254,000 1,000 

ก่อสร้างรางระบายน ้ า   หมู่ที ่ 15  บา้นหนองสะเดา 258,000 258,000 257,000 1,000 

ก่อสร้างรางระบายน ้ า   หมู่ที ่ 18  บา้นกวางโจน 255,000 255,000 254,000 1,000 

ก่อสร้างรางระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก    หมู่ที่   11 252,000 252,000 251,000 1,000 

ก่อสร้างรางระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก    หมู่ที่  6 195,000 195,000 194,000 1,000 

ก่อสร้างรางระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่  12 105,000 105,000 104,000 1,000 

ก่อสร้างรางระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 12 148,000 148,000 147,000 1,000 

ก่อสร้างรางระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 6 86,000 86,000 85,000 1,000 

ก่อสร้างรางระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 7 258,000 258,000 257,000 1,000 

ก่อสร้างรางระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 9 180,000 180,000 179,000 1,000 

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคาร 483,000 483,000 482,000 1,000 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง +123,000 500,000 500,000 617,000 6,000 

ค่าออกแบบ  รับรองแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายใหเ้อกชน นิตบุิคล หรือบุคลภายนอก -50,000 50,000 50,000 50,000 0 

เงินชดเชยค่าก่อสร้างกรณีท าสญัญาแบบปรับราคา(ค่า K)  -32,000 32,000 32,000 32,000 0 

ต่อเติมอาคารส านกังาน อบต.ดา้นทิศตะวนัออก 500,000 500,000 499,000 1,000 

ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน ศพด.วดัเจยดี์ 200,000 200,000 199,500 500 

รวม 6,376,000 71,000,000 6,468,000 31,000 

คดิเป็นร้อยละ% 8.98% 100% 9.10% 0.04% 
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

แผนงานการเกษตร 

 

  

  

 งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ำย แผนงำน 
แผนงำน

กำรเกษตร 
รวม 

งบ
ปร

ะม
ำณ

ที่ใช้
 

งบ
ปร

ะม
ำณ

คง
เหลื

อ 

    โครงการปิดป่าภูหยวกต าบลกวางโจน 80,000 80,000 0 80,000 

โครงการรณรงคส่์งเสริมการปลูกหญา้แฝกตามแนวพระราชด าริของพระเจา้อยูห่วั -20,000 20,000 20,000 20,000 0 

โครงการรักน ้ า รักป่า รักแผน่ดิน +20,000 30,000 50,000 49,945 55 

โครงการส่งเสริมการปล่อยสตัวน์ ้ าคืนสู่ธรรมชาติ +40,000 20,000 60,000 60,000 0 

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยบ์ริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต  าบลกวางโจน 

100,000 100,000 
99,600 400 

โครงการอบรมใหค้วามรู้เกษตรกรเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพยีงในต าบล 100,000 100,000 71,800 28,200 

โครงการอบรมใหค้วามรู้เกษตรกร 1 ไร่ 1 แสน 20,000 20,000 0 20,000 

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 20,000 20,000 20,000 0 

รวม 390,000 71,000,000 321,345 128,655 

คดิเป็นร้อยละ% 0.54% 100% 0.45% 0.18% 
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน 

  แผนงานงบกลาง 

 

  

  

 งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ำย แผ
นง

ำน
 

แผ
นง

ำน
งบ

กล
ำง 

รวม
 

งบ
ปร

ะม
ำณ

ที่ใช้
 

งบ
ปร

ะม
ำณ

คง
เหลื

อ 

งบกลำง งบกลำง 

เงินช่วยพเิศษ 50,000 50,000 27,000 23,000 

รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั 300,000 300,000 200,000 100,000 

เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 180,000 180,000 176,000 4,000 

เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม -7,000 200,000 200,000 174,622 18,378 

เบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ 13,363,200 13,363,200 13,148,100 215,100 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) 267,800 267,800 267,800 0 

ส ารองจ่าย +400,000  (ค่าประปาหมู่ที่ 9) 351,320 351,320 770,613 20,707 

เงินสมทบกองทุนทดแทน 7,000 7,000 6,994 6 

เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 4,608,000 4,608,000 4,264,800 343,200 

รวม 19,320,320 71,000,000 19,035,929 724,391 

คดิเป็นร้อยละ% 27.21% 100% 26.81% 1.02% 

รวมทั้งหมด เป็นร้อยละ% 99.98% 100% 84.06% 9.10% 
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                  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 

ส่วนที ่๔  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

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

๑. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 

 ๑.๑ ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมยทุธศำสตร์ 

  ๑.๑.๑ ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

  มีการก าจดัผกัตบชวาในแหล่งน ้ าปิดภายในพื้นที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน ท าใหแ้หล่ง
น ้ าสะอาดสามารถใชป้ระโยชน์ไดสู้งสุด 

          ๑.๑.๒ ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนท่ีเขม้แขง็และย ัง่ยืน 

            ยงัไม่มีผลด าเนินการ 

 ๑.๑.๓ ยุทธศำสตร์ที่ ๓  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

  มีการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นสาธารณสุขใหก้บัประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล
กวางโจน  
  ผูสู้งอาย ุคนพิการและผูด้อ้ยโอกาสไดรั้บการดูแล ช่วยเหลือ เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

 ๑.๑.๔ ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดีและบริการสู่สากล 

  มีการจดัเวทีประชาคม เพือ่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการการเพิม่เติม เปล่ียนแปลง
แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ซ่ึงเป็นการส่งเสริมกระบวนการประชาสงัคม โดยรับฟังความคิดเห็น
เสียงส่วนใหญ่ และเคารพเสียงส่วนนอ้ย 

  มีการพฒันาบุคลากรในทอ้งถ่ิน เพือ่ใหมี้ความรู้ความสามารถ และพฒันาการท างานใหมี้
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

  มีสถานที่ใหบ้ริการดา้นอินเตอร์เน็ท โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย เพือ่ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถึงเทคโนโลย ี
และน าเทคโนโลยไีปเพิม่ประสิทธิภาพในการพฒันาอาชีพของตน เช่น การซ้ือขายทางอินเตอร์เน็ท การไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารจากหลายช่องทาง นกัเรียน นกัศึกษามีสถานที่ในการคน้หาขอ้มูลเพือ่ประโยชน์ในดา้นการศึกษา 

 ๑.๑.๕ ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษา และระบบการจดัการเรียนรู้ 

 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน เป็นสถานที่พฒันาเด็กก่อนวยัเรียนใหมี้
พฒันาการที่ดีสมวยั ซ่ึงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ มีสถานที่ บุคลากร และส่ือการเรียนการสอนที่พร้อม ในการดูแลเด็กเล็ก
ใหมี้พฒันาการสมวนั 
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        ๑.๒ ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมโครงกำรพฒันำท้องถิน่ 

 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๒ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน   
ไดด้ าเนินการตามแผนงานที่วางไวจ้  านวน  ๒๑๙  โครงการ จากโครงการทั้งหมด ๒๔๔ โครงการ ซ่ึงเป็นไปตาม
แผนการด าเนินงานที่ตั้งไว ้ซ่ึงโครงการที่ยงัไม่ได้ด าเนินการ ไดต้ั้งเป้าหมายจะด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในเดือน
กนัยายน ๒๕๖๒  
     

๒. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 

  ปัญหำและอุปสรรค 

๑)  จ  านวนของโครงการในแผนพฒันาทอ้งถ่ินมีจ านวนมาก  เกินศกัยภาพที่องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลกวางโจน  จะสามารถด าเนินการไดทุ้กโครงการ  ท าใหร้้อยละขอโครงการที่ท  าไดน้อ้ยมากเม่ือเปรียบเทียบ
กบัจ านวนโครงการในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

๒)  งบประมาณเงินอุดหนุนเขา้ชา้และนอ้ยท าใหไ้ม่สามารถด าเนินโครงการพฒันาที่มีอยูใ่น
ขอ้บญัญติัในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑- กนัยายน ๒๕๖๒ ได ้การด าเนินการจะสามารถท าไดช่้วงเดือนเมษายน – 
เดือนกนัยายน ๒๕๖๒ 

  ข้อเสนอแนะ  

๑)  การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี  ตอ้งเรียงล าดบัความส าคญัของโครงการ  และงบประมาณ
รวมถึงสถานะการคลงั  ในการก าหนดโครงการจะบรรจุในแผนพฒันาถ่ินส่ีปีนั้น ๆ เพื่อใหมี้การด าเนินโครงการได้
ตามแผนร้อยละเพิม่ขึ้น  มีจ  านวนโครงการที่ไม่ไดด้ าเนินการนอ้ยลง  

๒)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้ งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการไดใ้นปีงบประมาณนั้น   

๓)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจนควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกบั
กบัภารกิจแต่ละดา้นที่จะตอ้งด าเนินการ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิม่ โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 

เร่ือง  กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

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

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘  และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ้ ๑๓(๓) ได้ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามผลและ
ประเมินแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  เพือ่ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน  และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในไม่ห้าวนั  นับแต่วนัที่
รายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าว  และตอ้งประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่สามสิบวนั  โดยอยา่งนอ้ยปี
ละหน่ึงคร้ัง ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี 

  ในการน้ี  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ไดด้ าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามระเบียบดงักล่าวฯ  เรียบร้อยแลว้  
จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ ใหท้ราบโดยทัว่กนั 

      
จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

 

ประกาศ   ณ   วนัที่  ๒๙  เดือนตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

             พมูใจ  ประทุมค า 

      (นางพมูใจ  ประทุมค า) 
           นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 

 

 

 


