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โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
เร่ือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.256๑-256๔)  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ระหวาง เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) 

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

  เพ่ือใหการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ขอ 13 และ ขอ 1 ๔ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงประกาศ ผลการติดตามและ
ประเมินผลตามแผนพัฒนา ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.256 ๑ – 256 ๔)  ประจําปงบประมาณ 25 6๑เดือนประจําเดือน 
ตุลาคม  พ.ศ.256 ๑ ( เดือน  เมษายน  พ.ศ.  25๖๑ ถึง เดือน  กันยายน  พ.ศ.  256๑)       ใหทราบโดยท่ัวกัน 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้) 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๙  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 256๑ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
(นายทวิช  เมืองชาง) 

         น ายกองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) 



๓ 

 

สวนที่๑ 
 
 
 

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
พ.ศ. ๒๕๔๒ สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีตางๆเพ่ิมมากข้ึนท้ังในดานโครงสราง
พ้ืนฐานดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิตดานการจัดระเบียบชุมชน /สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอยดานการวาง
แผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียวดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจ
หนาท่ีเพ่ิมมากข้ึนแตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัดท้ังทรัพยากรบุคคลงบประมาณและ
วัสดุอุปกรณเพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใสและเกิด
ประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน จึงกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น       
อันเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีวางไว
จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองตอการทํางานเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและสามารถบงชี้
ความสําเร็จของแผนไดดวยเหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคือ 

 (๑) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
 (๒) ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆเขามาในองคกร 
 (๓) ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา 
 (๔) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซํ้าซอนและ 
 (๕) ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน 
 ดังนั้น การวางแผนคือความพยายามท่ีเปนระบบ  (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง

ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคตเพ่ือใหองคการบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไรก็ตามแตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนไดก็ไมสามารถท่ีจะ
บงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได “ระบบติดตาม ” จึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานรวมถึง“ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเปนตัวบงชี้วาผลจากการดําเนินงานเปนไปตามหรือ
บรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไรเพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุงแกไขขยายขอบเขตหรือแมแตยุติการ
ดําเนินงาน 

 การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการท่ีดําเนินการอยูโดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา
เพ่ือใหขอมูลปอนกลับ  (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของ
วิธีการดําเนินงานหากไมมีระบบติดตามของโครงการแลวยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง
คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไวกลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะ
เปนเกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงาน
ภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการในทางตรงกันขามหาก
โครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลวจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) ดําเนินงานดานตางๆ เปน
การใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆการระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอ
ทางแกปญหาการติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมายการติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของสวนตางๆในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการ
มักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการเนื่องจากวาเปนสิ่งท่ีตองใชเทคนิคเชิงวิชาการ คอนขางสูง      

บทนํา 
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๔ 

 

จึงปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการนอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูงและกอใหเกิดความยุงยาก
ซับซอนในทางปฏิบัติอยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับความจําเปนและทรัพยากรที่มีอยูในแตละโครงการ
เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจําเปนที่จะตองแบกรับภาระตนทุนที่สูงหรือมีความซับซอนแตอยางใดบาง
โครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว  (part-time) เพียงคนเดียวโดยมีหนาที่จัดทํารายงานการติดตามประจําไตร
มาสหรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจํานวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตาม
เพื่อจะเลือกใชวิธีติดตามที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดในสวนของ“การประเมินผล” นั้นเปนสิ่งหนึ่งที่จําเปน
สําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุงแกไขการขยายขอบเขตหรือ
การยุติการดําเนินการซึ่งข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมินการประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่
กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไมอยางไรอันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไรนําไปสู
ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไมอีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับ
การใชทรัพยากร (งบประมาณ ) เพียงใดซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ  (feedback)            
ที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไปนอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการ
ตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวม  

 ดังนั้นแลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศที่จะชี้ไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใดจะดําเนินการตอหรือยุติโครงการ
ตางๆ  เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ินเพราะวาการดําเนินการใดๆ  ของหนวยงานหรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไวแลวและที่ไดจัดทําเปนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจ
ติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาค
ประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในทองถ่ินลวนเปนกระบวนการมีสวนรวมเพื่อใหเกิดความโปรงใสเปน
กระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต  การบริการหรือความพึง
พอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซี่งประกอบไปดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  การวางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  

 จากเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบล โคกชางจึงตองการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล โคกชางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ ๑ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖ ๑  
(ระหวางเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ขอ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และ ขอ ๑๔          
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  จะตองดําเนินการ 
   (๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
   (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   

 ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล โคกชาง เปนไป
ดวยความถูกตองตามระเบียบดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
โคกชางจึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล โคกชางประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖ ๑ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖ ๑ (ระหวางเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕ ๖๑  ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) ข้ึน  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) 



๕ 

 

 
 

เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ /กิจกรรม ซ่ึงเปนการประเมินท้ังแผนงาน
นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุทศาสตรและแนวทางท่ีถูกกําหนดไวใน
รูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม  สนองตอบตอความตองการของประชาชนหรือผูท่ีมีสวน
ไดเสียทุกฝายหรือไม  การติดตามและประเมินผลนี้ไมไชการตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แตเปนเครื่องมือทดสอบผลการ
ทํางานเพ่ือใหทราบวาผลท่ีเกิดข้ึนถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงไรเปนการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนา ทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔  วาเปนไปตามความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ินหรือไม  นโยบายสาธารณะท่ีกําหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชนหรือการประชาคม
ทองถ่ินไดดําเนินการตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคลองกับงบประมาณและ
สภาพพ้ืนท่ีของทองถ่ินหรือไม  การติดตามและประเมินผลเปนการวัดระดับความสําเร็จหรือลมเหลวของยุทธศาสตร
การพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของนโยบาย ( environmentsor 
contexts)  การประเมินปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรท่ีใชโครงการ ( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนํา
นโยบายไปปฏิบัต ิ( implementationprocess) การประเมินผลิตนโยบาย ( policyoutputs) การประเมนผลลัพธ
นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย ( policy impacts) สิ่งท่ีจะไดรับหรือสนองตอบ
กลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะชวยทําใหผูบริหารทองถ่ินนําไปเปนเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใชเปน
เครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระทําหรือไมกระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นวาไมเกิดความคุมคาตอประชาชน
หรือประชาชนไมพึงพอใจ  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  
สมาชิกสภาทองถ่ิน ประชาชนในพ้ืนท่ี องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรทางสังคม องคกรเอกชน หนวยงาน
ราชการท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลหนวยงานราชการอ่ืนๆ และท่ีสําคัญท่ีสุดคือผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ และการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  , งบประมารรายจาย
เพ่ิมเติม  , การจายขาดเงินสะสม  , งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอ่ืนๆ เม่ือมี
การใชจายงบประมาณก็ตองมีการตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดําเนินการไปอยางไรบางบรรลุวัตถุประสงค
มากนอยเพียงใดก็คือการใชวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนําแผนไปจัดทํางบประมาณนี้เปนไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๒ ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแนวทางใน
การจัดทํางบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจาย และใหหัวหนา
หนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพ่ือใชประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอตอเจาหนาท่ีงบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๔  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไดภายใตหลักเกณฑ  ดังนี้ 

 (๑)  ตองเปนภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุน           
ตามกฎหมาย  และตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 

2.  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) 



๖ 

 

 (๒)  ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการท่ี
จะใหเงินอุดหนุน 

 (๓)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีจะตองดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนท่ีจะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 

 (๔)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ใหนํา
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และตั้งงบประมาณไวในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หามจายจากเงินสะสมทุนสํารองเงินสะสม 
หรือเงินกู 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๒๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔        
เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และงบประมารรายจายเพ่ิมเติม รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการ
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔  

กลาวอีกนัยหนึ่งความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ทําใหทราบ
และกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีทําใหทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดออน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา /โครงการ/กิจกรรมตางๆ ซ่ึง
อาจเกิดจากองคกร  บุคลากร สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการวางแผนการพัฒนาใน
ปตอๆ ไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและ
จะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ  ขยายโครงการ งานตางๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการ
เสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองตั้งรับใหม่ันรอโอกาสท่ีจะดําเนินการ
และตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรคลงไป  เม่ือพบจุดออนตองหยุดและลดถอย
ปญหาลงใหได  ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึน  ตั้งรับใหม้ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรให
เกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานตางๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการสิ่งเหลานี้จะ
ถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน  โดยการติดกตามและประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน
อยางเขมแข็งและมีความยังยืน  เปนไปตามเปาประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง   
 
 
 

 3.๑  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
 3.๒ เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
 3.๓ เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ 
 3.๔ เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนําไปใชใหเหมาะสม 
 3.๕ เพ่ือความกระจางชัดของแผนงาน 
 3.๖ เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
 3.๗ เพ่ือตอบสนองความตองการของผุใหการสนับสนุนทางการเงิน 
 3.๘ เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถ่ิน 
 3.๙ เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 

3.  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) 



๗ 

 

 
 

 

ข้ันตอนท่ี ๑  
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕59  ขอ ๒๘  ดังนี้   
ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  

(๑) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก  จํานวน  ๓  คน 
(๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวน  ๒  คน  
(๓) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน  ๒  คน  
(๔) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง   จํานวน  ๒  คน       
(๕) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก   จํานวน  ๒  คน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   

 

ข้ันตอนท่ี ๒ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๒๙ (๑)  

 

ข้ันตอนท่ี ๓ 
คณะกรรมการติดตามแล ะประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๒๙ (๒)   

 

ข้ันตอนท่ี ๔ 
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองคร้ัง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ (๓)  

 

ข้ันตอนท่ี ๕ 
ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๑๔ (๕)   

 

4.  ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) 



๘ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผังขั้นตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 

 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
ในที่เปดเผยภายใน 15 วันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอย
ปละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถิ่น 

ดําเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) 



๙ 

 

. 
 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล โคกชาง ไดกําหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล โคกชาง โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดังนี้ .- 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององคกรปคกรง
สวนทองถ่ิน   

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้ 

5.๑  กรอบเวลา ( time &timeframe)  ความสอดคลอง ( relevance) ความพอเพียง ( adequacy)  
ความกาวหนา  ( progress)  ประสิทธิภาพ ( efficiency)  ประสิทธิผล ( effectiveness)  ผลลัพธและผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ ( processevaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time &timeframe) 
 การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ีกําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม  และ

เปนหวงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม    
(๒)  ความสอดคลอง (relevance) 

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  , แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  , ยุทธศาสตรประเทศ  , คานิยมหลักของคนไทย  , นโยบายของรัฐบาล  , ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) , ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด , ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด , ยุทธศาสตรการ
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด , แผนพัฒนาอําเภอ , แผนพัฒนาตําบล , แผนชุมชน , แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดม่ังหมายเพ่ือการพัฒนา  , แนวทางการการ
พัฒนา  รวมท้ังปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน 

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมีความจาํเปนตอประชาชนในชุมชน  

สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีของทองถ่ิน  โดยคํานึงถึง
งบประมาณของทองถ่ิน   

5.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) 



๑๐ 

 

(๔)  ความกาวหนา  (Progress)  
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน  โดยพิจารณา 
 

แนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานการเมืองการบริหาร มีแนวทางการพัฒนา ๕ แนวทางประกอบดวย 
๑.๑ แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรในการใหบริการแกประชาชน 
๑.๒ แนวทางการพัฒนาระบบการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน 
๑.๓ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาวัสดุอุปกรณ และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
๑.๔ แนวทางการบริหารงาน “แบบบูรณาการ” รวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน มีแนวทางการพัฒนา ๓ แนวทาง

ประกอบดวย 
๒.๑ แนวทางการสงเสริมการสรางงานและการประกอบอาชีพ 
๒.๒ แนวทางการสงเสริมกิจกรรมการเสริมสราง ความเขมแข็งของชุมชน 
๒.๓ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะหของชุมชน 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๓  ดานคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดลอม มีแนวทางการ

พัฒนา ๔ แนวทางประกอบดวย  
๓.๑ แนวทางการบํารุงรักษาและพัฒนาเสนทางคมนาคม 
๓.๒ แนวทางการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
๓.๓ แนวทางการพัฒนาการใหบริการดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
๓.๔ แนวทางการสงเสริมกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๔  ดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติด มีแนวทางการพัฒนา ๒ 
แนวทางประกอบดวย 
๔.๑ แนวทางการสงเสริมสนับสนุนสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับประชาชน 
๔.๒ แนวทางการสงเสริมกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๕  ดานการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน ขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน มีแนวทางการพัฒนา ๔ แนวทางประกอบดวย 
๕.๑ แนวทางการสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทุกระดับ 
๕.๒ แนวทางการสงเสริม สนับสนุนการระงับและปองกันโรคติดตอ และสาธารณสุข 
๕.๓ แนวทางการสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการกีฬาและออกกําลังกาย 
๕.๔ แนวทางการสงเสริมกิจกรรมการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม 
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๑๑ 

 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม 

มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดําเนินโครงการสามารถแกไขปญหาของ
ชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา  , วัสดุ , อุปกรณ , ครุภัณฑ  ถูกใชไปอยางคุมคา  มี
การบํารุงรักษาและซอมแซมมีการปรับปรุงหรือไม 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไข

หรือไม  มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม   
(๗)  ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชนและชุมชน  ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบล โคก
ชางซ่ึงสงผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (processevaluation) 
  เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของโดยพิจารณาถึง

ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน , สังคม , สภาพแวดลอม  , สิ่งแวดลอม , ธรรมชาติและเศรษฐกิจ วามีผลกระทบ
เกิดข้ึนอยางไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตอง
หรือไม 

 
5.๒  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน  

ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และรวมท้ังตําบลและอําเภอ ซ่ึงมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันกับ
สภาพแวดลอมภายใตสังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกาวาระบบปดในปจจุบัน 

 
5.๓  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทองถ่ิน   ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอก  เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ
ทองถ่ิน  เชน สภาพเศรษฐกิจ  , เทคโนโลยี  , การเมือง  , กฎหมาย  , สังคม , สิ่งแวดลอม  วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการ
บุรณาการ ( integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห
สภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดําเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 
5.๔  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   

เปนการตรวสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน ปจจัยใดเปนจุด
แข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได  ซ่ึง
การติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน สามารถทําไดหลายแนวทาง เชน การ 
วิเครา ะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน ( value-chain analysis)  การวิเคราะหปจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เปนการวิเคราะห  ตราวจสอบ  ติดตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือวิเคาะห
ถึงจุดแข็งและจุดออน   
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๑๒ 

 

5.๕  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
 ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) รวมท้ังท่ี

เปลี่ยนแปลง 
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) รวมท้ังท่ีเปลี่ยนแปลง และ

แกไข/เพ่ิมเติม   
5.๖ ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม 
5.๗ สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
5.๘ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
5.๙ เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาละปปจจุบัน 
5.๑๐ เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงตองกําหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ ๒ ประการ  
ดังนี้ 

6.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองคกระกอบ  ๔  ประการดังนี้ 
  (๑)  ผูเขารวมติดตามและประเมินผล   ไดแก  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผูรับผิดชอบ
แผนพัฒนาทองถ่ิน , สมาชิกสภา  , ประชาชนในทองถ่ิน  , ผูมีสวนเก่ียวของ  และผูมีสวนไดเสีย ( stakeholders) ใน
ทองถ่ิน  ผูรับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอท่ี ๓ ขางตน) 
  (๓)  หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  
   คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป โดยสามารถติดตามเปนรายไตรมาส
และรายหกเดือนได  ดังนี้ 

- รายไตรมาส 
   (๑)  ไตรมาสท่ี  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

 (๒)  ไตรมาสท่ี  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
   (๓)  ไตรมาสท่ี  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

 (๔)  ไตรมาสท่ี  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
- ระยะ  ๖  เดือน 

   (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม         
   (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   

6.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
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๑๓ 

 

(๔)  เครื่องมือ อันไดแก เครื่องมือ  อุปกรณ สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือ
ใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิง
ปริมาณ  และขอมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจาก
แผนพัฒนา  เปนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผนแบบติดตามและประเมินผล โครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือ
ความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการแบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล แบบรายงานเพ่ือนําไป
วิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน   

(๕)  กรรมวิธ ี อันไดแก เปนวิธีการติดตามและประ เมินผล โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ตางๆ อันไดแกแผนพัฒนา  , แผนการดําเนินการ  , ขอ บัญญัติงบประมาณรายจาย  , การลงนามในสัญญา  , การ
เบิกจายงบประมาณ  , เอกสารการดําเนินโครงการ  , ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริงหรือไม  สภาพของทรัพยสินนั้นเปน
อยางไร อันไดแก  ครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสรางกลุมผลประโยชนตางๆ เพ่ือตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและไดรับผลตามท่ีตั้งไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล (data analysis) 
 

6.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล 

ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การนําขอมูล
มาวิเคราะห  เปรียบเท่ียบ  การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูลจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา , แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป , แผนการ

ดําเนินการ , ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํป , เอกสารการเบิกจาย  , ภาพถาย , ทะเบียนทรัพยสิน  , เอกสาร
การดําเนินโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
 

 
 สิ่งท่ีจะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใชในการดําเนิการติดตามประเมินผล
ตามท่ีกลาวไปแลวในระบียบวิธีการติดตามและประเมินผลคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาเครื่องมือท่ีใชในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ของ องคการบริหารสวนตําบลโคกชางดังนี้.- 

7.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบงช้ีในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

(๓)  ขอมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)  
 
 

7.  เคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) 

http://www.dla.go.th/


๑๔ 

 

7.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือท่ีใช  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมี

การประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลโคกชางในภาพรวม โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้.- 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน 
        ตําบล โคกชางในภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน 

         ตําบล โคกชางในแตละยุทธศาสตร 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคการบริหาร

         สวนตําบล โคกชาง(ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 
7.๓การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบโครงการ
อาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินไดตาม
ความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค  ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

 8.๑ ทํารูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 
 8.๒ เห็นจุดสําคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน  ข้ันตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทําใหเสร็จ  ซ่ึงจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติ
ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 8.๓ ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากนอยแคไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค
บางสวน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบติ เปนตน 

 8.๔ ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิด
จากสาเหตุอะไร  เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไป
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

 8.๕ ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เม่ือทราบขอมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงาน
ใหมีความกระจางชัด  เพ่ือขจัดปญหาาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

 8.๖ ทําใหทราบวาแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses)อะไรบาง 
และจุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เม่ือไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว  ผลการ
วิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 8.๗ ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ
การนํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคท่ีจะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม  
(ผูสนับสนุนทางการเงินมี ๒ สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพ่ือใหการนําโครงการไปปฏิบัติ
ประสบผลสําเร็จ  และสวนท่ีสองคือผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ  ท้ังผูใหการ
สนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทําการประเมินผลตางๆ) 

8.  ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) 



๑๕ 

 

 8.๘  การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหา
อุปสรรคเหลานี้ไดปผลเพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง   

 8.๙  การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการใหครอบคลุมกวางขาวยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกันการ
ประเมินผลจะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสทิธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให
ดําเนินการตอไป สวนโครงการท่ีไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย   

 
 
 

9.๑  นายทวิน  อวมอําพา  สมาชิกสภา อบต.โคกชาง ม.๑  กรรมการ  
9.๒  นายนิยม  ยิม้แยม   สมาชิกสภา อบต.โคกชาง ม.๓  กรรมการ  
9.๓  นายประเสริฐ  กําจาย สมาชิกสภา อบต.โคกชาง ม.๔  กรรมการ    
9.๔  นายดําเนิน ทวีสุข   ผูแทนประชาคมหมูบาน/ตําบล   กรรมการ 
9.๕  นายสุรัด  อุบลเหนือ  ผูแทนประชาคมหมูบาน/ตําบล  กรรมการ  
9.๖  นายกมนทัต  เผือกรักษ  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ  กรรมการ  
9.๗  นายณรงค  ของหลิม  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ  กรรมการ 
9.๘  นายสาโรจน  ชาวเมืองทอง หัวหนาสวนการบริหาร   กรรมการ  
9.๙  นางสาวหทัยรัตน  โสขุมา  หัวหนาสวนการบริหาร   กรรมการ 
9.๑๐ นายจํานงค  เจียมจริต  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
9.๑๑ นายสมพงษ  หงสทอง  ผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 
 

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

9.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) 



๑๖ 

 

 
 

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

วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน “การบริหารกาวหนา รักษาสิ่งแวดลอม พรอมนําตามหลักธรรมาภิบาล สรางสัมพันธชุมชน       อยูบน

พ้ืนฐานความพอเพียง” 
๑. ยุทธศาสตร 

องคการบริหารสวนตําบลโคกชาง ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสนับสนุนและเชื่อมโยงกัน     ๕ ดาน 
ดังตอไปนี้  

  ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
  ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 
  ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดลอม 
  ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติด 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน ขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมทองถ่ิน 

    ๒.  เปาประสงค 
  ๑. การพัฒนาดานการเมืองการบริหารและการมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๒. การพัฒนาการใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี แกไขปญหาความยากจน ชุมชนมีความเขมแข็งพ่ึงตนเองได  
  ๔. สงเสริมการพัฒนาอาชีพการเพ่ิมผลผลิตใหกับประชาชน 
  ๕. มีโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคท่ีดีและเกิดประโยชนกับประชาชนอยางสูงสุด  
  ๖. มีการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

๗. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การแกไข
ปญหายาเสพติดและนโยบายของรัฐ 
๘. สงเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชนประชาชนอยางท่ัวถึง 
๙. สงเสริมและสนับสนุนการระงับและปองกันโรคติดตอ และงานสาธารณสุข 
๑๐.ใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีและสงเสริมการกีฬาของตําบล 
๑๑.การสรางความตระหนักการอนุรักษคุณคาทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

สวนที่ ๒ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) 



๑๗ 

 

   ๓. กลยุทธ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานการเมืองการบริหาร มีแนวทางการพัฒนา ๕ แนวทางประกอบดวย 
๑.๑ แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรในการใหบริการแกประชาชน 
๑.๒ แนวทางการพัฒนาระบบการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน 
๑.๓ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาวัสดุอุปกรณ และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
๑.๔ แนวทางการบริหารงาน “แบบบูรณาการ” รวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน มีแนวทางการพัฒนา ๓ แนวทาง

ประกอบดวย 
๒.๑ แนวทางการสงเสริมการสรางงานและการประกอบอาชีพ 
๒.๒ แนวทางการสงเสริมกิจกรรมการเสริมสราง ความเขมแข็งของชุมชน 
๒.๓ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะหของชุมชน 
ยุทธศาสตรท่ี ๓  ดานคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดลอม มีแนวทางการ

พัฒนา ๔ แนวทางประกอบดวย  
๓.๑ แนวทางการบํารุงรักษาและพัฒนาเสนทางคมนาคม 
๓.๒ แนวทางการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
๓.๓ แนวทางการพัฒนาการใหบริการดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
๓.๔ แนวทางการสงเสริมกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี 
ยุทธศาสตรท่ี ๔  ดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติด มีแนวทางการพัฒนา ๒ 
แนวทางประกอบดวย 
๔.๑ แนวทางการสงเสริมสนับสนุนสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับประชาชน  
๔.๒ แนวทางการสงเสริมกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ยุทธศาสตรท่ี ๕  ดานการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน ขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน มีแนวทางการพัฒนา ๔ แนวทางประกอบดวย 
๕.๑ แนวทางการสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทุกระดับ 
๕.๒ แนวทางการสงเสริม สนับสนุนการระงับและปองกันโรคติดตอ และสาธารณสุข 
๕.๓ แนวทางการสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการกีฬาและออกกําลังกาย 
๕.๔ แนวทางการสงเสริมกิจกรรมการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม   

     ๔. จุดยืนทางยุทธศาสตร 
  ๑. เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดีในองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง และสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน 
  ๒. เพ่ือเปนแหลงเกษตรกรรมท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในดานคุณภาพและปริมาณ 
  ๓. เพ่ือสรางเสถียรภาพ ทางการเงินการคลังขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง ใหมีความม่ันคงมี
ทรัพยากรการเงิน ครอบคลุมการพัฒนาทุกดาน ท้ังการพัฒนางาน การพัฒนาเมือง 
  ๔. การพัฒนาการบริหาร การจัดการดานสิ่งแวดลอม โครงสรางพ้ืนฐาน 
  ๕. เพ่ือเสริมสรางสุขภาพพลานามัยในเชิงรุกและเปนมาตรการปองกันภัยจากยาเสพติด 
  ๖. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาการบริการสังคม การ
ประกอบอาชีพ การสาธารณสุข การพัฒนาศักยภาพท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา การกีฬา ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) 



๑๘ 

 

  ๗. เพ่ือสรางสรรคตําบลโคกชาง ใหเปนตําบลนาอยูบนพ้ืนฐานของความสมดุลแหงวิถีชีวิต และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ิน 
  ๘. เพ่ือสืบทอดและดํารงรักษา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) 



๑๙ 

 

แบบท่ี 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินโดยตรง 
 

คําช้ีแจงแบบท่ี  1  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยจะทํา
การประเมินและรายงานทุก ๆ  ครั้งหลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
 

 

องคการบริหารสวนตําบลโคกชาง อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนนิงาน 
ไมมีการ

ดําเนนิงาน 
สวนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

  

3.  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนท่ี 2  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
7.  มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   
8.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
9.  มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาทองถ่ิน 

  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง
กับศักยภาพของทองถ่ิน 

  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใชยุทธศาสตร   
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร   

 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) 



๒๐ 

 

 
ตารางสรุปการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.256๑-256๔) 

ของ องคการบริหารสวนตาํบลโคกชางประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๑ 
ประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ระหวาง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕6๑  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 
ไปปฏิบัติจําแนกแยกตามรายยุทธศาสตร 

 

ยุทธศาสตรที่ 1   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

๑ โครงการฝกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรและผูนําชุมชน ๐ 
 (๒๐๐,๐๐๐) 

 

๒ สงเสริม พัฒนาความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน ๑๔๗,๐๓๒ 
 (๔๐๐,๐๐๐) 

 

 -สํานักงานปลัด ๙๐,๗๕๖ 
(๑๕๐,๐๐๐) 

 

 -กองคลัง ๔,๕๐๐ 
(๑๕๐,๐๐๐) 

 

 -กองชาง ๒๒,๒๗๖ 
(๕๐,๐๐๐) 

 

 -กองการศึกษา ๒๙,๕๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 

๓ การสงเสริม สนับสนุนและการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 

๔ โครงการการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ๐ 
(๑๕๐,๐๐๐) 

 

๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อบต.โคกชาง ๓๔,๘๔๑.๓๔ 
(๑๒๐,๐๐๐) 

 

๖ สงเสริมกระบวนการประชาธิปไตยและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนประชาธิปไตย
ของชุมชน ตําบล 

 
(๐) 

 

๗ เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร  (๐)  

๘ โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาต ิ ๐ 
(๒๐,๐๐๐) 

 

๙ โครงการออกหนวยบริการเคลื่อนที่ใหบริการประชาชนดานการจัดเก็บภาษีและ
บริการดานอ่ืนๆ 

๐ 
(๑๐,๐๐๐) 

 

๑๐ โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ๓๗,๕๐๐ 
(๑๕๐,๐๐๐) 

 

สวนที่ ๓ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) 



๒๑ 

 

๑๑ โครงการขยายเสียงตามสาย หมูที่ ๗ บานใหมคันคลอง (๐)  

๑๒ โครงการติดตั้งเสียงตามสายแบบรอยทอ หมูที่ ๑๐ บานสามเอกเหนือ (๐)  

๑๓ กอสรางอาคาร ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง (๐)  

๑๔ กอสราง/ปรับปรุงหองสุขาสํานักงาน อบต.โคกชาง และซอมแซมหองสุขาบานพัก
พนักงาน 

๓๙๕,๐๐๐ 
(๓๙๙,๐๐๐) 

 

๑๕ กอสรางที่จอดรถสําหรับคนพิการ/ผูมาติดตอราชการ (๐)  

 อุดหนุน อปท./สวนราชการอ่ืน   

๑๖ โครงการปกปอง สถาบันสันติ สามัคคี ๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 

๑๗ โครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารฯ ๐ 
(๑๕,๐๐๐) 

 

 เพ่ิมเติมแผน คร้ังที่ ๑   

๑๘ ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ อปท. ๐ 
(๑๕,๐๐๐) 

 

 ครุภัณฑ   

๑๙ พัดลมไอน้ํา ๔ เคร่ือง (๐)  

๒๐ ตูเหล็กบานเลื่อน ๒ หลัง 
(สํานักปลัด) 

๓,๕๐๐ 
(๔,๐๐๐) 
๑ หลัง 

 

๒๑ จอคอมพิวเตอร ๑ ชุด (๐)  

๒๒ ตูเหล็กบานเลื่อน ๖ หลัง 
(กองชาง) 

(๐)  

 ครุภัณฑ เพ่ิมเติม คร้ังที่ ๑   

๒๓ โทรทัศน แอลอีดี แบบSmart tv ๑ เคร่ือง ๑๐,๒๐๐ 
(๑๐,๒๐๐) 

 

๒๔ เคร่ืองสํารองไฟขนาด ๘๐๐ VA ๑ เคร่ือง ๒,๕๐๐ 
(๒,๘๐๐) 

 

 ครุภัณฑ เพ่ิมเติม คร้ังที่ ๒   

๒๕ เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 
๑.ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู ๑ เคร่ือง 
๒.ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๒ เคร่ือง 

 
๖๙,๐๐๐ 
(๗๓,๐๐๐) 

 

รวม 
๘๙๖,๖๐๕.๓๔ 
(๒,๐๖๙,๐๐๐) 

 

 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) 



๒๒ 

 

ยุทธศาสตรที่  2   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

๑ โครงการบริหารจัดการการใชประโยชนที่มีการบุกรุกเพือ่ขจัดความยากจนและ
พัฒนาชนบท 

(๐) 
 

๒ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเด็กสตรีและครอบครัว ๐ 
(๔๐,๐๐๐) 

 

๓ กอสรางหรือซอมแซมบานใหกับผูดอยโอกาสและผูที่ยากไรที่ไมมีที่อยูอาศัย  (๐)  
๔ สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพของราษฎร ๐ 

 (๕๐,๐๐๐) 
 

๕ สงเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน/แผนพัฒนาทองถ่ิน ๒,๒๒๕                             
(๓๐,๐๐๐) 

 

๖ โครงการดําเนินงานศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  
(๐) 

 

๗ กิจกรรมการดําเนินงานดานงานสังคมสงเคราะห ๘,๘๐๔,๗๐๐ 
(๙,๐๔๒,๐๐๐) 

 

 -เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ ๗,๐๕๔,๓๐๐ 
(๗,๒๐๖,๐๐๐) 

 

 -เบี้ยยังชีพผูพิการ ๑,๗๑๔,๔๐๐ 
(๑,๘๐๐,๐๐๐) 

 

 -เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ๓๖,๐๐๐ 
(๓๖,๐๐๐) 

 

 เพ่ิมเติมแผนฯ คร้ังที่ ๒   
๘ โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาสและ

ครอบครัวผูมีรายไดนอย 
๐ 

(๓๐,๐๐๐) 
 

๙ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชิวติของคนชรา คนพิการ (๐)  
๑๐ 

โครงการ/กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลังปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
๔๕,๗๑๖.๒๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 

๑๑ โครงการ/กิจกรรมพิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย (๐)  

รวม ๘,๘๕๒,๖๔๑.๒๐ 
(๙,๒๔๒,๐๐๐) 

    

 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) 



๒๓ 

 

ยุทธศาสตรที่  3   ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
สิ่งแวดลอม 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

 โครงการกอสราง /ปรับปรุง/ซอมแซมถนน   
๑ ๑.กอสรางถนน คสล.จากบานนางชด วิจารยปรีชา-ลานปูนตากขาว ม.๓ กวาง ๔ 

เมตร ระยะทางประมาณ ๑๗๐ เมตร 
(๐) 

 

๒ ๒.ซอมแซมถนนโดยการลงลูกรังหมูที่ ๓ บานเจ็ดอาร (๐)  
๓ ๓.ซอมแซมถนน คสล.พรอมกอสรางคูระบายน้ําพรอมฝาปดจากบานนางอุปถัมภ 

ขุดปน-บานนายเฉลิม เณรแตง กวาง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร 
(๐) 

 

๔ ๔.กอสรางถนนลาดยางจากถนนลาดยาง อบจ.(สายหัวเกาะ-หนองกรด)-วันหนอง
กรด ระยะทางประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร กวาง ๖ เมตร 

(๐) 
 

๕ ๕.กอสรางถนน คสล.จากบริเวณที่นานายสาคร เมืองชาง ถึงวัดวุงฯ กวาง ๔ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร 

(๐) 
 

๖ ๖.กอสรางถนน คสล.(ริมคลองธรรมชาติ)จากถนน คสล.ศาลาเอนกประสงค หมูที่ 
๘ ถึง ถนน คสล. หมูที่ ๔ กวาง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร 

๑๗๐,๐๐๐ 
(๑๙๓,๐๐๐) 

 

๗ ๗.กอสรางถนน คสล.ตอจากของเดิมบริเวณบานนางประไพ ออนสะอาด ถึงคลอง
ชลประทาน กวาง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร 

(๐) 
 

 โครงการกอสรางระบบประปา/เจาะบอบาดาล/ขยายระบบประปา/เปลี่ยนทอเมน
ประปา/กอสรางระบบกรองน้ําประปา/ปรับปรุงระบบประปา 

  

๘ ๑.กอสรางระบบประปาขนาดกลาง (๑๓๙ ครัวเรือน)ตั้งบริเวณบานนางพเยาว 
สุวรรณ 

๔๙๕,๐๐๐ 
(๔๙๕,๐๐๐) 
กันเงิน ป ๖๐ 

 

๙ ๒.กอสรางระบบประปาแบบถังแชมเปญ หมูที่ ๒ (สถานที่บริเวณศาลาประชาคม 
ม.๒) 

(๐) 
 

๑๐ ๓.เจาะบอบาดาลประปาหมูบานพรอมกรองน้ํา (บริเวณถังน้ําประปา) หมูที่ ๕ (๐)  
๑๑ ๔.เปลี่ยนทอเมนประปาหมูบาน(บริเวณถังน้ําประปา) หมูที่ ๙ (๐)  
๑๒ โครงการปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําสาธารณประโยชน (๐)  
๑๓ สงเสริม สนับสนุนปองกัน แกไขอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (๐)  

 เพ่ิมเติมแผน/เปลี่ยนแปลงแผน คร้ังที่ ๑   
๑๔ โครงการติดตั้งไฟสองสวางแบบพลังแสงอาทิตย หมูที่ ๑ ๔๙,๑๖๖ 

(๕๐,๐๐๐) 
 

๑๕ โครงการติดตั้งไฟสองสวางแบบพลังงานแสงอาทิตย หมูที่ ๘,๕ ๓๙๓,๓๓๔ 
(๓๙๘,๕๐๐) 

 

๑๖ โครงการซอมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรังพรอมบดทับ หมูที่ ๒,๑๐ 

 
๔๐๐,๐๐๐ 

(๔๐๓,๐๐
๐) 

๑๗ โครงการเสริมคันดินยกระดับเพื่อปองกันน้ําทวม พรอมลงลูกรังพรอมบดทับ หมูที่ 
๒ (บานผูใหญสุชาติ มั่นปาน) 

๒๕๙,๐๐๐ 
(๒๕๙,๖๐๐) 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) 



๒๔ 

 

๑๘ โครงการซอมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรังพรอมบดทับ หมูที่ ๑,๒,๖,๑๐ 
(ถนนสายบานคลองดอนมะขวิด) 

(๐) 
 

๑๙ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร และฝงทอระบายน้ํา
พรอมบอพัก คสล. หมูที่ ๔ 

(๐) 
 

๒๐ โครงการซอมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรังพรอมบดทับ จํานวน ๒ ฝงหมูที่ 
๓,๖  
(จากโรงเพาะเห็ด – สะพาน คสล. หมูที่ ๖ 

๔๙๐,๐๐๐ 
(๔๙๕,๓๐๐) 

 

๒๑ โครงการซอมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรังพรอมบดทับ หมูที่ ๙ 
 

 ๔๓๐,๐๐๐ 

(๔๓๖,๐๐
๐) 

๒๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร หมูที่ ๑๐ 
(บริเวณบานนางบุญสง กรานวงษ – บริเวณบานนายระเบียบ ฤทธิรักษ)  

๒๐๕,๐๐๐ 

(๒๐๕,๓๐
๐) 

๒๓ โครงการซอมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรังพรอมบดทับ หมูที่ ๘ (๐)  
๒๔ โครงการซอมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุกพรอมบดทับ หมูที่ ๔,๕ (๐)  
๒๕ โครงการซอมแซมผิวจราจรถนนโดยเกรดปรับแตงพรอมบดทับ หมูที่ ๙,๔,๕ 

จํานวน ๒ ฝง 
 ๔๗๖,๐๐๐ 

(๔๗๖,๑๐
๐) 

๒๖ โครงการซอมแซมผิวจราจรถนนหินลุกโดยเกรดปรับแตงพรอมบดทับ หมูที่ ๔,๘ ๑๙๘,๐๐๐ 
(๒๐๐,๐๐๐) 

 

๒๗ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร (บริเวณ
บานนายเยี่ยม นาเอก) 

(๐) 
 

๒๘ โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานขนาดเล็กพรอมเจาะบอบาดาล หมูที่ ๙ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

(๔๘๔,๐๐
๐) 

๒๙ ขนยายกองดิน หมูที่ ๑ บานสามเอก  ๔๙๐,๐๐๐ 

(๔๙๕,๐๐
๐) 

 รายจายคางจาย(ปงบฯ ๖๐)   
๓๐ โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล หมูที่ ๒ บานหวยหวาย ๒๔๙,๐๐๐ 

(๒๔๙,๐๐๐) 
 

 อุดหนุน อปท./สวนราชการอ่ืน   
๓๑ อุดหนุนใหกับสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในการขยายเขตไฟฟาภายในตําบล

โคกชาง 
๐ 

(๑๕๕,๘๐๐) 
 

๓๒ อุดหนุนสํานักงานไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาบางระจัน เพื่อขยายเขตไฟสอง
สาธารณะแบบโคม 

(๐) 
 

๓๓ อุดหนุนสํานักงานไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสิงหบุรีเพื่อขยายเขตไฟสองถนน
สาธารณะแบบโคม 

(๐) 
 

 เพ่ิมเติมแผน/เปลี่ยนแปลงแผน คร้ังที่ ๑   

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) 



๒๕ 

 

๓๔ โครงการซอมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีตหนา ๓ ซม. ถนน
สายบานหนองบอน – หนองกรด หมูที่ ๕-๖ 

กันเงินฯ ป ๖๑ 
(๗๘๒,๔๐๐) 

 

๓๕ โครงการซอมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีตหนา ๓ ซม. บาน
หนองกรด ถนนสายบานไผลอม – เจ็ดอาร 

กันเงินฯ ป ๖๑ 
(๑,๑๐๔,๗๐๐) 

 

๓๖ โครงการซอมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีตหนา ๓ ซม. หมูที่ 
๕,๘ ถนนสายบานสามเอก – ร้ิวกรูด 

 
 

๓๗ โครงการซอมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุกพรอมเกลี่ยเรียบ หมูที่ ๓ – ๖ 
เลียบคลองชลประทาน ๗ข-๑ข ฝงซาย 

๒๒๖,๐๐๐ 
(๒๒๖,๐๐๐) 

 

๓๘ โครงการซอมแซมวางทอระบายน้ํา คสล.พรอมเปดทางระบายน้ํา ๒๗,๗๐๐ 
(๒๗,๗๐๐) 

 

๓๙ โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลตคอนกรีต ๕ ซม. หมูที่ ๔ 
บานหนองตาแกว 

๔๙๓,๐๐๐ 
(๔๙๕,๐๐๐) 

 

รวม ๔,๙๓๗,๓๐๐ 
(๕,๑๓๒,๐๐๐) 

๒,๔๘๑,๐๐๐ 
๒,๔๙๙,๔๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) 



๒๖ 

 

ยุทธศาสตรที่ 4   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติด 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

๑ โครงการรักษาความสงบเรียบรอยภายในตําบลโคกชาง (๐)  

๒ โครงการปองกันและลดอุบตัิเหตุบนทองถนนในชวงเทศกาลตาง  ๆ (๐) 
 (๓๐,๐๐๐) 

 

๓ โครงการ/กิจกรรมการสงเสริมสนับสนุนภารกิจของ อปพร.และพัฒนาศักยภาพของ 
อปพร. 

๒๔,๑๒๕  
(๓๐,๐๐๐) 

 

๔ ติดตั้งกระจกโคง(สองทาง) ๘๘,๐๐๐ 
(๘๘,๐๐๐) 

 

๕ สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมการปราบปรามปองกัน แกไขปญหายาเสพติด ๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 

๖ โครงการกีฬาตานยาเสพติดของชุมชน ๖๔,๒๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

 

 เพ่ิมเติมแผน คร้ังที่ ๑   

๗ โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ หมูที่ ๑ (๐)  

 ครุภัณฑ   

๘ รถบรรทุกน้ําดับเพลิง ๑ คัน (๐)  

๙ รถบรรทุกน้ําติดตั้งเครนไฮดรอลิคพรอมกระเชาซอมไฟฟา ๐ 
(๒,๑๙๐,๐๐๐) 

 

๑๐ ถังเก็บน้ําขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จํานวน ๒๐ ลูก ๖๐,๐๐๐ 
(๖๐,๐๐๐) 

 

รวม ๒๘๖,๓๒๕ 
(๒,๕๔๘,๐๐๐) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) 



๒๗ 

 

ยุทธศาสตรที่ 5   ยุทธศาสตร ดานการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น 
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของทองถิ่น 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
หมาย
เหต ุ

๑ โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
-คาอาหารกลางวัน 
-คาจัดการเรียนการสอน 

๕๑,๐๐๐ 
(๕๑,๐๐๐) 

การเรียนการสอน 

 

 โครงการอาหารกลางวัน เด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสามเอก ๑๒๐,๐๐๐ 
(๑๔๗,๐๐๐) 

 

 โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ อบต.โคกชาง ๗๖๘,๐๐๐ 
(๗๖๘,๐๐๐) 

 

๒ โครงการอาหารเสริม(นม)   
 โครงการอาหารเสริม(นม)เด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสามเอก ๔๔๒,๗๖๘.๔๐ 

(๔๕๑,๔๐๐) 
 

 โครงการอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตําบลโคกชาง   
๓ จัดกิจกรรมของศูนย 

-วันเด็กแหงชาต ิ
-วันแมแหงชาต ิ
-กิจกรรมแหเทียน 
-กิจกรรมไหวครู ฯลฯ 

๔๕๐ 
(๒๐,๐๐๐) 

วันแม 
๑,๒๒๐ 

(๓๐,๐๐๐) 
แหเทียน 

 

๔ จัดอบรมใหความรูและศึกษาดูงานแกผูดูแลเด็กและคณะกรรมการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและผูที่เก่ียวของ 

(๐) 
 

 

๕ จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม (๐)  
๖ โครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓)   
 จัดหาเคร่ืองเลนสนามเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (๐)  

๗ ศูนยแหลงเรียนรูนอกสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (๐)  
๘ จัดประชุมผูปกครองของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไมใชงบประมาณ  
๙ เสริมสราง สงเสริม สนับสนุนสุขอนามัยใหกับประชาชน ๑๘,๕๕๐ 

 (๓๐,๐๐๐) 
 

๑๐ ปองกันโรคพิษสุนัขบา ๔๓,๓๐๐ 
 (๗๐,๐๐๐) 

 

๑๑ สํารวจขอมูล จปฐ.และขอมูลอ่ืน ๆ   
๑๒ โครงการระบบการแพทยฉุกเฉิน อบต.โคกชาง ๒๑๙,๐๐๐ 

(๓๔๐,๓๐๐) 
 

๑๓ สงเสริม สนับสนุน ดานการกีฬาระดับตําบล/อําเภอ จังหวัด ๓๑,๖๐๙ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

 

๑๔ สงเสริมดานศาสนา วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี เชน ลอยกระทง 
เขาพรรษา ฯลฯ 

ไมใชงบประมาณ 
(๓๐,๐๐๐) 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) 



๒๘ 

 

๑๕ กิจกรรมเพื่อสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา (๐)  
๑๖ กิจกรรมเพื่อสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณ ี  (๕๐,๐๐๐)  
๑๗ กิจกรรมเพื่อการอนุรักษศิลปะและภูมิปญญาทองถ่ิน (๐)  

 อุดหนุน อปท./สวนราชการอ่ืน   
๑๘ การบริหารงานสาธารณสุข (๐)  
๑๙ สงเสริม สนับสนุน ดานการกีฬา (๐)  
๒๐ โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนและประเพณีสงกรานต (๐)  

 ครุภัณฑ   
๒๑ เคร่ืองเลนสนามเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสามเอก (๐)  
๒๒ เคร่ืองออกกําลังกายประจําหมูบาน หมูที่ ๒,๓,๖,๗,๘ และ ๙ (๐)  

 เพิ่มเติมแผนฯ คร้ังที่ ๑   
๒๓ โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ (๐)  
๒๔ สํารวจขอมูลจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ 
๔,๕๙๖ 
(๙,๑๔๗) 

 

๒๕ 
โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

๙๔,๓๕๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

 

๒๖ 
โครงการอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก (อถล.) 

๐ 
(๓๐,๐๐๐) 

 

 อุดหนุน อปท./สวนราชการอ่ืน คร้ังที่ ๑   
๒๗ อุดหนุนงบประมาณสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ 

จํานวน ๑๐ หมูบาน (หมูบานละ ๒๐,๐๐๐) 
๒๐๐,๐๐๐ 
(๒๐๐,๐๐๐) 

 

 
รวม 

๑,๙๙๔,๘๔๓.๔๐ 
(๒,๕๐๖,๘๔๗) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) 



๒๙ 

 

  

แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
 

 

คําช้ีแจง   แบบท่ี  3/1  เปนแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ  1  ครั้ง  หลังจาก
สิ้นสุดปงบประมาณ 
 

สวนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป 
1.  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   องคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
2.  วัน/เดือน/ป  ท่ีรายงานวันท่ี ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 256๑ 
 

สวนท่ี  2  ยุทธศาสตรและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 256๑ 
 

สวนท่ี 3  ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.256๑ – 25 6๔) และจํานวน
โครงการท่ีปฏิบัติได 

 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ รอยละ 

โครงการที่
ปรากฏ 
อยูใน

แผนพัฒนาฯ 

โครงการ 
ที่ไดปฏิบัต ิ

ของโครงการที่
ปรากฏ 

อยูในแผนพัฒนาฯ 

ของโครงการ 
ใน

ยุทธศาสตร 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการเมืองการ
บริหาร 

๒๕ ๙ ๗.๗๖ % ๓๖ % 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานความเขมแข็ง
ของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 

๑๑ ๓ ๒.๕๘ % ๒๗.๒๗ % 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานคมนาคม
ขนสง สาธารณูปโภค สาธารณปูการและ
สิ่งแวดลอม 

๓๙ ๒๐ ๑๗.๒๔ % ๕๑.๒๘ % 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกับ
บรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติด 

๑๐ ๕ ๔.๓๑ % ๕๐ % 

5. ยุทธศาสตรการ พัฒนาดานการศึกษา 
สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของ
ทองถ่ิน 

๓๑ ๑๕ ๑๒.๙๓ % ๔๘.๓๙ % 

รวม ๑๑๖ ๕๒ ๔๔.๘๒%  

 

หมายเหตุ- โครงการท่ีไดปฏิบัติคิดเปนรอยละ...๔๔.๘๒...%ของโครงการท่ีบรรจุในแผนฯ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) 



๓๐ 

 

การเบิกจายงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๑ 
 

ยุทธศาสตร งบปกต ิ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินสะสม รวม 
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการเมืองการ
บริหาร 

๘๙๖,๖๐๕.๓๔ ๕.๒๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๘๙๖,๖๐๕.๓๔ ๔.๖๑ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานความเขมแข็ง
ของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 

๘,๘๕๒,๖๔๑.๒๐ ๕๒.๑๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๘,๘๕๒,๖๔๑.๒๐ ๔๕.๕๒ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานคมนาคมขนสง 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
ส่ิงแวดลอม 

๔,๙๓๗,๓๐๐ ๒๙.๑๐ ๐ ๐ ๒,๔๘๑,๐๐๐ ๑๐๐ ๗,๔๑๘,๓๐๐ ๓๘.๑๔ 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกับ
บรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติด 

๒๘๖,๓๒๕ ๑.๖๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๘๖,๓๒๕ ๑.๔๗ 

5. ยุทธศาสตรการ พัฒนาดานการศึกษา 
สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น 
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของทองถิ่น 

๑,๙๙๔,๘๔๓.๔๐ ๑๑.๗๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑,๙๙๔,๘๔๓.๔๐ ๑๐.๒๖ 

รวม ๑๖,๙๖๗,๗๑๔.๙๔ ๑๐๐ ๐ ๐ ๒,๔๘๑,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๙,๔๔๘,๗๑๔.๙๗ ๑๐๐ 
 

ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงิน (เงินนอกงบประมาณ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ยังไม
ดําเนินงาน 

งบประมาณที่
ไดรับ 

งบประมาณที่
เบิกจายไป 

1. เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ  - - ๗,๒๐๖,๐๐๐ ๗,๐๕๔,๓๐๐ 
2. เบี้ยยังชัพผูพิการ  - - ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๗๑๔,๔๐๐ 

3. เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส  - - ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ 

รวม - - - ๙,๐๔๒,๐๐๐ ๘,๘๐๔,๗๐๐ 

 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ  
 

หมายเหต ุ

ดําเนิน 
การเสร็จ

แลว 

อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ยังไม
ดําเนินงาน 

งบประมาณที่
ไดรับ 

งบประมาณที่
เบิกจายไป 

1. คาอาหารเสริม (นม)  - - ๔๕๑,๔๐๐ ๔๔๒,๗๖๘.๔๐ ถาเหลือโอน 
เขาเงินสะสม 

2. คาอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  - - ๑๔๗,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 
ถาเหลือโอน 
เขาเงินสะสม 3. คาอาหารกลางวันโรงเรียน 3 

แหง 

 - - ๗๖๘,๐๐๐ ๗๖๘,๐๐๐ 

4. อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน 

- -  ๗๕,๐๐๐ -  

รวม  -  ๑,๔๔๑,๔๐๐ ๑,๓๓๐,๗๖๘.๔๐  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) 



๓๑ 

 

สรุปความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงาน 
ขององคกรการบริหารสวนตําบลโคกชาง 

ประจําปงบประมาณพ.ศ.256๑ 
 

ประเด็น 

คิดเปนรอยละ 
พอใจ
มาก 

พอใจ ไมพอใจ 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๕.๕๕ ๕.๕๕ ๐ 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๓๓ ๖.๗๘ ๐ 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๔ ๗.๑๑ ๐ 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให
ประชาชนทราบ 

๓.๗๗ ๖.๗๘ ๐.๕๕ 

5.มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงาน/กิจกรรม ๓.๖๗ ๗.๔๔ ๐ 
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๓.๑๑ ๗.๖๗ ๐.๓๓ 
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถ่ิน 

๒.๗๘ ๘.๓๓ ๐ 

8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน ๓.๗๑ ๗.๓๓ ๐ 
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๓.๘๙ ๗.๒๒ ๐ 

สรุปภาพรวม ๓๔.๘๑ ๖๔.๒๑ ๐.๘๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) 



๓๒ 

 

 
ผลการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.256๑ – 256๔)   
ประจําปงบประมาณ 256๑(เชิงคุณภาพ) ประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ระหวาง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕6๑  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 องคการบริหารสวนตําบล โคกชาง ไดติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา ทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ.256๑ – 256๔) ประจาํปงบประมาณ  256๑ ของแตละแนวทางและโครงการขององคการบริหารสวนตําบล
โคกชาง วาสามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของประชาชน       วาบรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนา
ตามท่ีกําหนดไวมากนอยเพียงใดโดยนําเสนอเปนภาพรวมของแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้.- 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
 สรุปผลการพัฒนา   การพัฒนาของ องคการบริหารสวนตําบลโคกชาง ในดาน การการเมืองการบริหาร ได
ดําเนินการดานการเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรในการใหบริการแกประชาชน การพัฒนาระบบการใหบริการขอมูล
ขาวสารแกประชาชน การปรับปรุงและพัฒนาวัสดุอุปกรณ และสถานท่ีปฏิบัติงาน และการบริหารงาน “แบบบูรณา
การ” รวมกับหนวยงานอ่ืนๆ  โดยไดดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ จํานวน...๙...โครงการ คิดเปนรอยละ…๓๖...%  ของ 
โครงการท้ังหมด  จํานวน... ๒๕...โครงการ และเนื่องจากงบประมาณมีจํานวนจํากัด  จึงทําใหไมสามารถดําเนินการ
ตามโครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาฯ          ไดท้ังหมด 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 
 สรุปผลการพัฒนา   การพัฒนาของ องคการบริหารสวนตําบลโคกชาง ในดานการพัฒนาดาน ความเขมแข็ง
ของชุมชนละเศรษฐกิจชุมชน  เพ่ือเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ไดดําเนินการจัดการ สงเสริมการสราง
งานและการประกอบอาชีพ การสงเสริมกิจกรรมการเสริมสราง ความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมสงเคราะหของชุมชน โดยไดดําเนินการตามแผนพัฒนา  จํานวน... ๓...โครงการ คิดเปนรอยละ …๒๗.๒๗..% 
ของ โครงการท้ังหมด  จํานวน... ๑๑ ...โครงการ และเนื่องจากงบประมาณมีจํานวนจํากัด  จึงทําใหไมสามารถ
ดําเนินการตามโครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาฯ ได 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดลอม 

 สรุปผลการพัฒนา การพัฒนาของ  องคการบริหารสวนตําบลโคกชาง ในดาน การคมนาคมขนสง 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดลอม   เพ่ือเปนการแกไขปญหาความตองการของประชาชน ไดดําเนินการ
กอสราง,ปรับปรุงซอมแซมสภาพถนน ทอระบายน้ํา ตลอดจนซอมแซมไฟฟาสาธารณะใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน มี
มาตรฐาน โดยไดดําเนินการตามแผนพัฒนา  จํานวน....๒๐.…โครงการ คิดเปน     รอยละ…๕๑.๒๘...%  ของโครงการ
ท้ังหมดจํานวน .…๓๙ ..….โครงการ และเนื่องจากงบประมาณมีจํานวนจํากัด  จึงทําใหไมสามารถดําเนินการตาม
โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาฯ ไดท้ังหมด 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและยาเสพตดิ 

 สรุปผลการพัฒนา การพัฒนาของ องคการบริหารสวนตําบลโคกชาง ในดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
และยาเสพติดไดดําเนินการ  สงเสริม สนับสนุนสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับประชาชนและสงเสริม
กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยไดดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ  จํานวน ....๕..... โครงการ คิดเปน
รอยละ….๕๐..% ของ โครงการท้ังหมด  จํานวน......๑๐....โครงการ และเนื่องจากงบประมาณมีจํานวนจํากัด  จึงทําให
ไมสามารถดําเนินการตามโครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาฯ ไดท้ังหมด 
 
 

สวนที่ ๔ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) 



๓๓ 

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา สาธารณสุข การกีฬาภูมิปญญาทองถิ่น ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม
ทองถิ่น 
 สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของ องคการบริหารสวนตําบลโคกชางในดานการการศึกษา สาธารณสุข การ
กีฬาภูมิปญญาทองถ่ิน ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมทองถ่ิน  ไดดําเนินการ สงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนทุกระดับ การสงเสริม สนับสนุนการระงับและปองกันโรคติดตอ และสาธารณสุข การสงเสริม สนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางการกีฬาและออกกําลังกาย และการสงเสริมกิจกรรมการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม โดยได
ดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ จํานวน .....๑๕.... โครงการ คิดเปนรอยละ… ๔๘.๓๙... %ของ โครงการท้ังหมด  
จํานวน.....๓๑...โครงการ และเนื่องจากงบประมาณมีจํานวนจํากัด  จึงทําใหไมสามารถดําเนินการตามโครงการท่ีบรรจุ
อยูในแผนพัฒนาฯ ไดท้ังหมด 
 

ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 

๑.ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอยางเหมาะสมท้ังปงบประมาณ ตลอดจนการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาใหคลอบคลุมพ้ืนท่ีและท่ัวถึง อนึ่งการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตางๆ ควรกําหนดวัตถุประสงค , 
กลุมเปาหมาย , ตัวชี้วัดใหมีความชัดเจน และสามารถวัดผลความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ , ดําเนินการจริง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
๒.ควรมีการสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการกิจกรรม/โครงการของ องคการบริหาร
สวนตําบลโคกชางใหมากข้ึนและท่ัวถึง ท้ังกอนท่ีจะดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม และระหวางดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม และเม่ือเสร็จสิ้นโครงการดวย หาวิธีการใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกข้ันตอน
ของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง รวมถึงการไดเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสารตางๆ รวมถึงการรวมตรวจสอบการดําเนินการตามโครงการตางๆ ดวย 
๓.การเพ่ิมโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการท่ีจะพัฒนาดานตางๆ ในเขตพ้ืนท่ี เพ่ือสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชน , รับฟงปญหา , การเสนอความคิด และมีการนําเอาขอมูลท่ีไดจากการระดม
ความคิดเห็นของประชาชนในแตละพ้ืนท่ี มาประกอบการกําหนดหรือปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ใหมีความคลอบคลุมกับความตองการของประชาชนและเปนโครงการ/กิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการไดจริง 
๔.ควรดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนดําเนินงานและเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จ
สิน้ภายในปงบประมาณ 
 

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

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
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	ประกาศ  ณ  วันที่   ๙  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 256๑

