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ส่วนที่ 1   
บทน า 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน 
จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ธรรมเสน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลธรรมเสน 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น
เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน ให้
เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะ
ถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
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พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด หัวหน้าส านัก/ผอ.กอง ทุกระดับ  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน  ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในธรรมเสนหรือ
สังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นทีส่ภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล     ธรรม
เสน ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
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  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล         
ธรรมเสน ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้ว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไป
ใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการ
ติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรื อสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนทีไ่ด้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติ พ้ืนฐาน เช่ น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย               
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ธรรมเสน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาของทุกปี 
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  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุ ป ซึ่ง
อาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการ
ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน ใช้ในการเก็บข้อมูลการ
ติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วน
ประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบ  สังเกตการณ์ เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่
เป็นจริงต่อไป  
 
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน 
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 ธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้
ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน 
  1.3 ความเพียงพอ  ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย
คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วน
ต าบลธรรมเสน มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็น
โครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับ
จริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน  ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and 
Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่ง
ที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอโพธาราม และจังหวัดราชบุรีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์
รวมของจังหวัดเดียวกัน  
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  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล          
ธรรมเสน ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน 
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด นี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึง
แบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้น
เป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
  3.2 การสัมภาษณ์ อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่ วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่ง
ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal 
interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลธรรม
เสน ใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน มีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชา
ชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน 
  3.4 การส ารวจ ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ ความพึง
พอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลธรรมเสน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
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  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ ค่าเปูาหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับ
การปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝุายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลธรรมเสน เกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล            ธรรมเสน 
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ส่วนที่ 2   
การติดตามและประเมินผล 

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

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ.2561-2565) 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสนเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน 
ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี อ าเภอโพธาราม และแผนชุมชนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 11  ต าบล
ธรรมเสน  

    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน มีรายละเอียด ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  แนวทางการพัฒนาที่  ๑.๑ พัฒนาการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนาที่  ๑.๒ พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เพ่ิมข้ึน 
  แนวทางการพัฒนาที่  ๑.3 พัฒนาการจัดท าผังเมือง     
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งประวัติศาสตร์ 
  แนวทางการพัฒนาที่  ๒.๑ พัฒนาแหล่งประวัติที่ส าคัญ 
  แนวทางการพัฒนาที่  ๒.๒ พัฒนาฟื้นฟูการท่องเทียว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน 
  แนวทางการพัฒนาที่  ๓.๑ พัฒนาอาชีพและรายได ้
  แนวทางการพัฒนาที่  ๓.๒ พัฒนาด้านการเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดสารพิษ 
  แนวทางการพัฒนาที่  3.3 พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านคุณภาพชีวิต 
  แนวทางการพัฒนาที่  ๔.๑ พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต 
  แนวทางการพัฒนาที่  ๔.๒ พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและองค์กรใช้ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน   
ยุทธศาสตร์ที่ 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนาที่  5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนาที่  5.2 เฝูาระวังปูองกันแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนาที่  5.3 ปูองกันแก้ไขปัญหามลภาวะเป็นพิษต่าง ๆ ที่เป็นภัย ต่อประชาชน  
ยุทธศาสตร์ที่ 6. ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  แนวทางการพัฒนาที่  ๖.๑ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
  แนวทางการพัฒนาที่  ๖.๒ พัฒนาในการปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  แนวทางการพัฒนาที่  ๖.๓ พัฒนาเพิ่มช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
  แนวทางการพัฒนาที่  ๖.๔ พัฒนาเสริมสร้างส านึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนาที่  ๖.๕ พัฒนาสถานที่ท างานเกิดความโปร่งใส 
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พันธกิจ  
   ๑.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่างๆ ให้ครบถ้วนเพียงพอทั่วถึง ตลอดจนจัดระบบควบคุม 
    การวางผังเมืองให้มีมาตรฐานตามกฎหมายก าหนด 
   2. พัฒนาประชาสัมพันธ์แหล่งประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
   3. สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการประกอบ 
    อาชีพและเพ่ิมรายได้ 
   4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
   5. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
   6. พัฒนาการให้บริการประชาชนและการบริการจัดการที่ดี 

 
เป้าหมายการพัฒนา 

๑. พัฒนาศักยภาพการปรับปรุงพ้ืนที่และการก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อันเป็นการ
ส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพของชุมชน   
 2. แหล่งประวัติศาสตร์และสถานที่ส าคัญของท้องถิ่นได้รับการฟ้ืนฟูและพัฒนาจนเป็นที่รู้จักของบุคคล
ทั่วไป 
  ๓. พัฒนาเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเข้มแข็งมั่นคง      เพ่ือ
สร้างอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพสินค้าและการ
บริหารจัดการตลาดที่ดี   
 4. ประชาชนในท้องถิ่นมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ประชาชนในต าบลธรรมเสน มีจิตส านึกที่ดีในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
  
 ๖. การบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักการธรรมาภิบาล เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม  ประชาชนมี
ความรู้เรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมช่องทางในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน   

วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน 
 

“ เกษตรกรรมก้าวหน้า  พัฒนาเศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิตดี  ฟื้นฟูแหล่งประวัติศาสตร์ ” 
1.2  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  

1.2.1 การวางแผน   
              อบต.ธรรมเสน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการ เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่       ก่อน
น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาถิ่น ประกอบกับ อบต.ธรรมเสน                    ได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
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ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
 

78 198,330,75 93 194,589,000 125 222,846,000 107 239,323,000 60 
220,385,00

0 

การพัฒนาด้านพัฒนา
และฟื้นฟูแหล่ง
ประวัติศาสตร์ 
 

5 3,900,000 5 3,900,000 5 3,900,000 5 3,900,000 5 3,900,000 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงและการลงทุน 
 

10 5,700,000 10 5,700,000 10 5,700,000. 10 5,700,000 10 5,700,000 

การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 
 

49 19,533,630 49 19,533,630 53 23,469,500 54 30,981,500. 54 31,781,500 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

11 11,560,000 11 11,560,000 12 12,560,000 12 12,560,000 12 12,560,000 

การพัฒนาด้านบริการ
ประชาชนและการ
บริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี 

15 2,370,000 15 2,370,000 15 2,370,000 15 2,370,000 15 2,370,000 

รวม 168 241,394,380 183 237,652,630 220 270,845,500 203 
294,834,50

0 
156 

276,696,50
0 
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       1.3  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจ าปี พ.ศ.2563 
 

 
ยุทธศาสตร ์

 
แนวทางการพัฒนา 

 

โครงการ/งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  

เฉพาะป ี2563 

โครงการ/งบประมาณ
อนุมตัิ  

ป ี2563 

สถานะด าเนนิการ 
แล้วเสร็จ 

 
อยู่ระหว่างด าเนนิการ ไม่ได้ด าเนนิการ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

๑.๑ พัฒนาการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๒ พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เพิ่มข้ึน 
๑.3 พัฒนาการจัดท าผังเมือง 

125 222,846,000 32 9,464,200 
 

25 6,252,584 7 3,016,800 - - 

2.การพัฒนาด้าน
พัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง
ประวัติศาสตร์ 

๒.๑ พัฒนาแหล่งประวัติที่ส าคัญ 
๒.๒ พัฒนาฟื้นฟูการท่องเทียวเพิ่มข้ึน 
 

5 3,900,000 1 30,000 - - - - 1 30,000 

3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การลงทุน 

๓.๑ พัฒนาอาชีพและรายได้ 
๓.๒ พัฒนาด้านการเกษตรให้มีคุณภาพและปลอด
สารพิษ 
3.3 พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

10 5,700,000 4 100,000 
 

- - - - 4 100,000 

4.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

๔.๑ พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต 
๔.๒ พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและ
องค์กรใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน  

53 23,469,500 40 16,937,820        23 13,679,741.52         
 

- - 17 1,436,040 

5.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างจิตส านึกและตระหนัก
ในการ จัดการอนุรั ก ษ์ทรัพยากรธรรมชา ติและ
สิ่งแวดล้อม 
5.2 เฝู าระวั งปูองกันแก้ ไขปัญหาและฟื้นฟู
สภาพแวดล้อม 
5.3 ปูองกันแก้ไขปัญหามลภาวะเป็นพิษต่าง ๆ ที่เป็นภัย 
ต่อประชาชน 

12 12,560,000 4 125,000 
 

1 1,864                    
 

- - 3 95,000 

6.การพัฒนาด้าน
บริการประชาชนและ
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

๖.๑ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
๖.๒ พัฒนาในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
๖.๓ พัฒนาเพิ่มช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
๖.๔ พัฒนาเสริมสร้างส านึกประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน 
๖.๕ พัฒนาสถานที่ท างานเกิดความโปร่งใส 

15 2,370,000 10 402,500 
 

4 28,247           
 

- - 6 345,000  

รวม 220 270,845,500 91 26,934,520 53 19,962,436.52 7 3,016,800 31 1,876,040 
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1.3.1 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  
ล าดับ 

ที่ 
 

โครงการ / กิจกรรม 
เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณ 
เบิกจ่าย 

จริง 

ต้ังจ่าย 
จากเงิน 

 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่ได้รับ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ      

1 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนางสุรินทร์ ปานเนียม หมู่ที่ 1 เช่ือมหมู่ที่ 2 

ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 160.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

308,800 272,500 อุดหนุนทั่วไป ระยะทางที่ด าเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วมากข้ึน 

2 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน กวา้ง 8.00 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร  สูง 3.00 เมตร 
 

480,000 479,500 อุดหนุนทั่วไป จ านวนแห่งที่ด าเนินการ มีสถานที่ 
จัดกิจกรรมต่าง ๆ 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายพับ พันธุ์ทับทิม หมู่ที่ 3 

ผิวจราจร กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร 

240,800 240,800 
 

อุดหนุนทั่วไป ระยะทางที่ด าเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วมากข้ึน 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
นางส าเนียง แกว้รัตน์ เช่ือมถนนสายบ้านเนินม่วง
เกาะตาพุต หมู่ที่ 3 

ปริมาณงานผิวจราจร กวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร 

160,000 160,000 
 

อุดหนุนทั่วไป ระยะทางที่ด าเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วมากข้ึน 

5 
 

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน พร้อมวางท่อเมน 
ประปา บริเวณบอ่เจ็ดศอก หมู่ที่ 4 

ปริมาณงาน ขนาดความจุ 20 ลูกบาศกเ์มตร 
สูง 20.00 เมตร พร้อมวางท่อ PVC ชั้น 8.5 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 200.00 เมตร 

403,000 
  

403,000 
รอท าสัญญา 

อุดหนุนทั่วไป จ านวนแห่งที่ด าเนินการ - แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 
- ประชาชนมีแหล่งน้ าส าหรับ
ใช้ในการอุปโภคบรโิภคเพิ่มขึ้น 
 

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต
สายบ้านนายสุรินทร์ พันธ์แสงสวัสดิ ์หมูท่ี่ 5 
 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 210.00 เมตรหนา 0.05 เมตร 

305,300 305,300 
รอท าสัญญา 

อุดหนุนทั่วไป ระยะทางที่ด าเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วมากข้ึน 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
นายจ าลอง คชวงษ์ ถึง บ้านนายกุล วันทองหมู่ที่ 6 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร 

201,800 199,584 
 

อุดหนุนทั่วไป ระยะทางที่ด าเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วมากข้ึน 

8 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น พร้อมถังกรอง 
สนิมเหล็ก บริเวณถ้ าสารกิา หมู่ที่ 7 
 

ปริมาณงาน ขนาดความจ ุ20 ลูกบาศกเ์มตร 
สูง 20.00 เมตร  

450,000 
  

450,000 
รอท าสัญญา 

อุดหนุนทั่วไป จ านวนแห่งที่ด าเนินการ - แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 
- ประชาชนมีแหล่งน้ าส าหรับ
ใช้ในการอุปโภคบรโิภคเพิ่มขึ้น 
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ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ / กิจกรรม 

เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณ 
เบิกจ่าย 

จริง 

ต้ังจ่าย 
จากเงิน 

 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่ได้รับ 

9 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ส านักสงฆ์สงบสุข หมู่ที่ 8 

ปริมาณงาน กวา้ง 30.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร   ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร 

277,500 
 

277,000 
 

อุดหนุนทั่วไป ระยะทางที่ด าเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วมากข้ึน 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางโสภา รอดนิตย ์ถึง 
นานางสุรินทร์ รอดนิตย์ หมู่ที ่8 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา้ง 3.50 เมตร 
ยาว 48.00 เมตรหนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร 

89,100 
 

77,000 
 

อุดหนุนทั่วไป ระยะทางที่ด าเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วมากข้ึน 

11 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายเกาะแก้ว หมู่ที่ 9 เช่ือมหมู่ที่ 3  
ต าบลนางแกว้ 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ระยะทาง140.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  

333,700 
  
  

333,500 
 

อุดหนุนทั่วไป ระยะทางที่ด าเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วมากข้ึน 

12 
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านเกาะเจริญสุข ถึง บ้านเกาะแกว้ หมู่ที ่10  

ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 160.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
 

308,800 
  

308,500 
 

อุดหนุนทั่วไป ระยะทางที่ด าเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วมากข้ึน 

13 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยอุ่นใจ หมู่ที ่11 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา้ง 3.50 เมตร  
ยาว 165.00 เมตรหนา 0.15 เมตร 
 

308,600 271,000 
 

อุดหนุนทั่วไป ระยะทางที่ด าเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วมากข้ึน 

14 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแกว้ฟาู 

งานปรับระดับดินเดิมพร้อมปูหญ้าสนาม  
ขนาดกวา้ง 12.50 เมตร ยาว 22.50 เมตร  

50,000 
  

48,900 
 

อุดหนุนทั่วไป จ านวนแห่งที่ด าเนินการ ศพด.มีสนามเดก็เลน่ที่สะอาด        
ร่มรืน่  

15 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแกว้ฟาู 

ติดต้ังหน้าต่างบานเล่ือน กรอบบานอลมูิเนียม  
กระจกสีชาขนาด 2.08 x 1.51 เมตร จ านวน 5 ชุด  
พร้อมติดตั้งเหล็ก ดัดหน้าต่าง ขนาด 2.08 x 1.51 
เมตรจ านวน 5 ชุด  

65,000 
  

52,500 
 

อุดหนุนทั่วไป จ านวนแห่งที่ด าเนินการ ศพด.มีสภาพห้องเรียน
เหมาะสมกับการจัดการเรียน
การสอน 

16 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนบ้านเนินม่วง 

ติดต้ังหน้าต่างบานเล่ือน กรอบบานอลมูิเนียม  
กระจกสีชาขนาด 2.93 x 1.60 เมตร จ านวน 4 ชุด 
พร้อมติดตั้งเหล็ก ดัดหน้าต่าง ขนาด 2.93 x 1.60 
เมตร จ านวน 4 ชุด 

60,000 60,000 
 

อุดหนุนทั่วไป จ านวนแห่งที่ด าเนินการ ศพด.มีสภาพห้องเรียน
เหมาะสมกับการจัดการเรียน
การสอน 

17 ต่อเติมและปรับปรุงอาคารที่ท าการส านกังาน อบต.
ธรรมเสน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการต่อเติมและ
ปรับปรุงอาคารที่ท าการส านักงาน อบต.ธรรมเสน  

1,000,000 1,000,000 
รอท าสัญญา 

 

อุดหนุนทั่วไป 
(ตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่) 

จ านวนแห่งที่ด าเนินการ มีสถานที่ส าหรับให้บรกิาร
ประชาชนเพียงพอและ
สะดวกมากขึ้น 

18 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น   
สายบ้านนายวิโรจน ์เยี่ยมมิ่ง  หมู่ที่ 1  
ถึง  บ้านโคกแจง  หมู่ที่  8 

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร    
ยาว  740.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร    
 

175,800 166,000 เงินสะสม ระยะทางที่ด าเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วมากข้ึน 
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ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ / กิจกรรม 

เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณ 
เบิกจ่าย 

จริง 

ต้ังจ่าย 
จากเงิน 

 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่ได้รับ 

19 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น   
สายคลองแปด ถึง บ่อปลา หมู่ที่  2 

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร    
ยาว  620.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร    

147,300 139,000 เงินสะสม ระยะทางที่ด าเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วมากข้ึน 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายบ้านเกาะแก้ว  ลมโชย  ถึง  ถนนใหญ่  
 บ้านนางอุไร  สุขท้วม  หมู่ที่  3 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร   
ระยะทาง 245.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  

490,300 457,500 เงินสะสม ระยะทางที่ด าเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วมากข้ึน 

21 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต   
สาย 105.3 (1ข)  บ้านนายแหลม  บุญนาค   
ถึง บ้านนายรัตน์  ค าสวาย หมู่ที ่6 

ขนาดปากบนกว้าง   1.30  เมตร   ขนาดท้องล่าง
กว้าง  0.40  เมตร    ลึก  0.50  เมตร    
ความยาว  330.00  เมตร   หนา  0.10  เมตร   
 

289,900 289,900 
รอท าสัญญา 

เงินสะสม จ านวนแห่งที่ด าเนินการ ทางส่งน้ าและการระบายน้ า
ได้ดีขึ้น 

22 โครงการซ่อมแซมขุดลอกคูส่ง 
และระบายน้ าหมู่ที ่ 6 
 

ช่วงที่ 1 จากสวนกล้วยไม้ ถึง บ้านนางสุดสายสวาท  
ก่อนด าเนินการ ขนาดปากบนกว้าง   2.00  เมตร   ขนาดท้อง
ล่างกว้าง  1.40  เมตร  ยาว 850.00 เมตรลึกเฉลี่ย 0.20 
ปริมาตรจุน้ า   289.00  ลบ.ม. 
หลังด าเนินการ ขนาดปากบนกว้าง   2.00  เมตร   ขนาดท้อง
ล่างกว้าง  0.60  เมตร  ความยาว  850.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  
1.20  เมตร  ปริมาตรจุน้ า   1,326.00  ลบ.ม.  
ช่วงที่ 2  จากบ้านนายเสง่ียม ถึงนานายสุรพันธ์ 
ก่อนด าเนินการ ขนาดปากบนกว้าง   2.00  เมตร   ขนาดท้อง
ล่างกว้าง  1.40  เมตร ยาว 520.00 เมตร ลกึเฉลี่ย 0.20 
ปริมาตรจุน้ า   176.80  ลบ.ม. 
หลังด าเนินการ ขนาดปากบนกว้าง   2.00  เมตร   ขนาดท้อง
ล่างกว้าง  0.60  เมตร ยาว 520.00 เมตร ลกึเฉลี่ย 1.20 
ปริมาตรจุน้ า   811.20  ลบ.ม. 
ช่วงที่ 3  จากบ้านนางภิรมย์ ถึง นานายชม 
ก่อนด าเนินการ ขนาดปากบนกว้าง   2.00  เมตร   ขนาดท้อง
ล่างกว้าง  1.40  เมตร ยาว 170.00 เมตร ลกึเฉลี่ย 0.20 
ปริมาตรจุน้ า   57.80  ลบ.ม. 
หลังด าเนินการ ขนาดปากบนกว้าง   2.00  เมตร   ขนาดท้อง
ล่างกว้าง  0.60  เมตร ยาว 170.00 เมตร ลกึเฉลี่ย 1.20 
ปริมาตรจุน้ า   265.20  ลบ.ม. 
 

69,100 69,100 
รอท าสัญญา 

เงินสะสม จ านวนชว่งของพื้นที่
ด าเนินการ 

มีการระบายน้ าสะดวกข้ึนลด
ปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชน 

23 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง   
สายนานายไสว รอดนิตย ์เช่ือมคลองส่งน้ า 11   
หมู่ที่ 8 

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร    
ยาว  480.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร    

114,000 108,500 เงินสะสม ระยะทางที่ด าเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วมากข้ึน 
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ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ / กิจกรรม 

เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณ 
เบิกจ่าย 

จริง 

ต้ังจ่าย 
จากเงิน 

 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่ได้รับ 

24 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายหน้าบ้านผู้ใหญ่ประดษิฐ์ กลั่นทิพย ์หมู่ที่ 9 

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.50  เมตร   
ยาว 265.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
 

489,000 468,000 เงินสะสม ระยะทางที่ด าเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วมากข้ึน 

25 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังประปา  
บริเวณบ้านนายส าเนา จันทร์กล่อม หมูท่ี่  10 
   
 

หอถังเหล็ก ทรงกลมขอบเหลี่ยม  ขนาดความจุ 12 
ลูกบาศก์เมตร  สูง  12 เมตร  จ านวน 1 ใบ    
ถังกรองสนิมเหล็กส าเร็จรูปทรงกระบอก  ขนาด ศก. 
1.15 ม.สูง 1.20 ม. พร้อมวัสดุส าหรับอุปกรณ์ กรอง
น้ า  จ านวน  1  ชุด   เครื่องสูบน้ าไฟฟูาแบบมอเตอร์
จมใต้น้ า  มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า 220 โวลท์   
พร้อมอุปกรณ์ตู้ควบคุมการท างาน  จ านวน 1 ชุด 
และขุดเจาะบอ่บาดาล  ขนาด ศก. 4  นิ้ว  ท่อกรุบ่อ 
PVC ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า  80  เมตร  หรือ
มีปริมาณน้ าสูบน้ าไม่น้อยกวา่  7 ลบ.ม. /  ชม. 
 

500,000  491,600 เงินสะสม จ านวนแห่งที่ด าเนินการ สามารถแก้ไขปญัหา 
การขาดแคลนน้ า 
อุปโภคบริโภค 

26 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น   
สายบ้านนายเชษชยั เชษฐะ  ถึง บ้านนายสมศักดิ ์ 
พยัคฆ์ษา หมู่ที่  10 

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร   ยาว  
330.00  เมตร  หนา 0.20  เมตร    
 

64,700 61,000 เงินสะสม ระยะทางที่ด าเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วมากข้ึน 

 
27 

โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล
และติดต้ังหอถังเหล็ก หมู่ที ่3 

ปริมาณงาน  หอถังเหล็ก ทรงกลมขอบเหลี่ยม ขนาด
ความจุ 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร จ านวน 1 ใบ เครื่อง
สูบน้ าไฟฟูาแบบมอเตอร์จมใต้น้ า มอเตอร์ขนาด 2 
แรงม้า 220 โวลท์ พร้อมอุปกรณ์ตู้ควบคุมการท างาน 
จ านวน 1 ชุด และขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ศก. 6 นิ้ว  
ท่อกรุบ่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกไม่นอ้ยกว่า  80  
เมตร  หรือมีปริมาณน้ าสูบน้ าไม่น้อยกวา่  5 ลบ.ม. /  
ชม. 

499,500 499,500 
รอท าสัญญา 

เงินสะสม จ านวนแห่งที่ด าเนินการ สามารถแก้ไขปญัหา 
การขาดแคลนน้ า 
อุปโภคบริโภค 

28 โครงการลงลูกรัง สายบ้านนายชั้น เพ่งไพฑูรย์  
หมู่ที่ 4 

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร    
ยาว  160.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร    
 
 

35,900 35,700 เงินสะสม ระยะทางที่ด าเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วมากข้ึน 
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ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ / กิจกรรม 

เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณ 
เบิกจ่าย 

จริง 

ต้ังจ่าย 
จากเงิน 

 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่ได้รับ 

29 โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปา 
บ้านดอนเจริญ หมู่ที ่5 

หอถังเหล็ก ทรงกลมขอบเหลี่ยม   
ขนาดความจ ุ12 ลูกบาศก์เมตร  สูง  12 เมตร   
จ านวน 1 ใบ   ถังกรองสนิมเหล็กส าเร็จรูป
ทรงกระบอก  ขนาด ศก. 1.15 ม.สูง 1.20 ม.  
พร้อมวัสดุส าหรับอุปกรณ์กรองน้ า  จ านวน  1  ชุด   
เครื่องสูบน้ าไฟฟูาแบบมอเตอร์จมใต้น้ า  มอเตอร์
ขนาด 1.5 แรงม้า 220 โวลท ์  พร้อมอุปกรณ์
ตู้ควบคุมการท างาน จ านวน 1 ชุด และขุดเจาะบ่อ
บาดาล  ขนาด ศก. 4  นิ้ว  ท่อกรุบ่อ PVC ชั้น 13.5 
ความลึกไม่น้อยกวา่  80  เมตร  หรือมีปริมาณน้ าสูบ
น้ าไม่น้อยกว่า  5 ลบ.ม. /  ชม. 
 

499,700 499,000 เงินสะสม จ านวนแห่งที่ด าเนินการ สามารถแก้ไขปญัหา 
การขาดแคลนน้ า 
อุปโภคบริโภค 

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากวัดเนิน
ม่วง หมู่ที่ 7 เช่ือมหมู่ที่ 9 ต าบลปากชอ่ง อ าเภอจอม
บึง จังหวัดราชบุร ี

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง  3.50  เมตร    
ยาว  285.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร    
 

496,700 496,000 เงินสะสม ระยะทางที่ด าเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วมากข้ึน 

31 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
ทางเข้าอาคารเอนกประะสงค์ หมู่ที่ 7 

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร    
ยาว  100.00  เมตร  หนา 0.05  เมตร    
 

307,200 307,000 เงินสะสม ระยะทางที่ด าเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วมากข้ึน 

32 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายแยกบา้น
นางนิตยา นุชพันธ์ หมู่ที่ 10 ถึง ไร่บุญสม สินธุ์เจริญ 
หมู่ที่ 4 

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร    
ยาว  440.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร    
 

242,700 242,500 เงินสะสม ระยะทางที่ด าเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วมากข้ึน 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประวัติศาสตร์  
    

33 โครงการประชาสัมพันธแ์ละส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว 
  
 

จัดอบรมให้ความรู้ การจัดนิทรรศการ แผ่นพับ 
คู่มือแหล่งท่องเทียว แผนที ่ปูายประชาสัมพันธ ์
ปูายบอกทาง และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมแหล่งท่องเทียว ฯลฯ 

30,000 ไม่ได้ด าเนินการ - - - 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
เป้าหมายที่ด าเนินการจริง  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณ 
เบิกจ่าย 

จริง 

 
ต้ังจ่าย 
จากเงิน 

 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่ได้รับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน      

34 โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาค 
ประชาชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้บุคลากรและประชาชนในพืน้ที่ ฯลฯ 

30,000  
  
  

ไม่ได้ด าเนินการ - - - 

35 โครงการอบรมการแปรรูปสินค้าเกษตร 
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน 

จัดอบรมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิม่มูลค่าสินค้า
และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ฯลฯ 
 

20,000 ไม่ได้ด าเนินการ - - - 

36 โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยกีารเกษตร การจัดฝึกอบรมแก่เกษตรกร การพัฒนาผลผลิต 
ให้มีคุณภาพ การลดต้นทุนการผลิต ฯลฯ 
 

30,000 ไม่ได้ด าเนินการ - - - 

37 วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืชปุ๋ย 
ที่เย็บกระสอบ ฯลฯ 

20,000 ไม่ได้ด าเนินการ - - - 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต      

38 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา 
 

จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา 
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ธรรมเสน  
หมู่ที่ 1-11   จ านวน 12 เดือน 

9,800,000 
 

8,896,000 อุดหนุนทั่วไป จ านวนผู้สูงอายุ             
ที่ได้รับสวัสดิการฯ 

ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการเงิน 
 ค่าครองชีพทุกเดือน 

39 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ธรรมเสน  
หมู่ที่ 1-11   จ านวน 12 เดือน 

1,344,000 1,221,600 อุดหนุนทั่วไป จ านวนผู้พกิาร 
ที่ได้รับสวัสดิการฯ 

คนพิการได้รับสวัสดิการ 
เงินค่าครองชีพทุกเดือน 

40 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวุยโรคเอดส์ 
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ธรรมเสน  
หมู่ที่ 1-11   จ านวน 12 เดือน 

72,000 54,000 อุดหนุนทั่วไป จ านวนผู้ปวุยโรค
เอดส์ที่ได้รับ
สวัสดิการฯ 

ผู้ปุวยเอดส์ได้รับสวัสดิการ 
เงินค่าครองชีพทุกเดือน 

41 เงินส ารองจ่าย  
(โครงการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัยต่างๆ) 

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลอื ในกรณีที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้กรณีจ าเป็นหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสว่นรวม  
หมู่ที่ 1-11    

300,000 217,930.50 
 

อุดหนุนทั่วไป จ านวนผู้ประสบภัย ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ 
บรรเทาความเดือดร้อน 

42 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
 

จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสขุภาพ 
ต าบลธรรมเสน 
 

123,600 118,584 อุดหนุนทั่วไป จ านวน 1 ครั้ง/ปี ส่งเสริมการด าเนินงาน             
ด้านการฟื้นฟรูักษาสขุภาพ
ของประชาชนในพื้นที ่
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43 การด าเนินการปอูงกันและลดอุบัติเหตทุางถนน 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการตามโครงการ 
เช่น ค่าปูาย และค่าใช้จา่ยอื่นๆ 

30,000 
 

3,920 อุดหนุนทั่วไป จ านวนจุดที่มกีารต้ัง
จุดประชาสัมพันธ ์

 

การใช้รถใช้ถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ มีความ
ปลอดภัย 

44 โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนปอูงกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการ เช่น 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ปูาย และค่าใช้จ่ายอื่นฯ 

30,000 
 

ไม่ได้ด าเนินการ - - - 

45 จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง 
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการ
ดับเพลิงต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

50,000 42,000 อุดหนุนทั่วไป จ านวนของวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีการจัดซ้ือ 

มีมีเครื่องมือ เครื่องใช ้         
ที่ช่วยในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

46 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายที่จ าเป็นการปฏิบัติงานเพื่อ
ปูองกันอันตราย เช่น เส้ือแขนยาว เส้ือแขนสั้นและ
กางเกงขายาว ชุดหมีปฏบิัติงาน ชุดผจญเพลิง ถุงมือ 
รองเท้า ฯลฯ และวัสดุเครื่อง แต่งกายตา่ง ๆ 

65,000 64,800 อุดหนุนทั่วไป จ านวนของวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีการจัดซ้ือ 

มีมีเครื่องมือ เครื่องใช ้         
ที่ช่วยในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

47 จัดท าอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ธรรมเสน  
จ านวน 3 ศูนย์ 
 

382,200 316,920 อุดหนุนทั่วไป จ านวนเด็กนกัเรียน
ศพด. 

นักเรียนศนูย์ฯ ทกุคนได้รับ
การส่งเสรมิ โภชนาการด้าน
อาหารกลางวันครบถ้วนตาม
หลักโภชนาการ 

48 การจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนและวัสดุ
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์
1,700 บาท/คน/ปี 

132,600 152,051 อุดหนุนทั่วไป จ านวนเด็กนกัเรียน 
ศพด. ที่ได้รับจัดสรร 

ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็ก นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

49 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการพัฒนาศักยภาพ  
เพิ่มพูนทักษะดูงานฯ ของครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่
คณะกรรมการ 

30,000 ไม่ได้ด าเนินการ - - - 

50 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ เช่น ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

5,000 2,257 อุดหนุนทั่วไป จ านวนเด็กและ
ผู้ปกครองเข้าร่วม

โครงการ 

ผู้ปกครองและนักเรียน        
มีความเข้าใจแนวทาง
ปฏิบัติต่างๆ ร่วมกัน  

51 โครงการเรียนรู้โลกกวา้งนอกสถานทีข่อง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ เช่น ค่าพาหนะ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าวัสดุ ค่าอปุกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

30,000 3,600 อุดหนุนทั่วไป จ านวนเด็กนกัเรียน 
ศพด . 3 ศูนย์ 

เด็กนกัเรียนของ ศพด.  
ได้เรียนรู้นอกสถานที่ 
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52 โครงการหนูน้อยผจญภัย ค่าใช้จ่ายในโครงการหนูน้อยผจญภัย ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ          
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

20,000 15,016 อุดหนุนทั่วไป จ านวนเด็กนกัเรียน 
ศพด . 3 ศูนย์ 

เด็กนักเรียนได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ที่ด ี

53 หนังสือการเรียน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ่ายเป็นค่าหนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี)   

15,600 10,600 อุดหนุนทั่วไป จ านวนเด็กนกัเรียน 
ศพด . 3 ศูนย์ 

เด็กนักเรียนได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ที่ด ี

54 อุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย(3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

15,600 10,600 อุดหนุนทั่วไป จ านวนเด็กนกัเรียน 
ศพด. ที่ได้รับจัดสรร 

ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

55 เครื่องแบบหนังเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน
ส าหรับเด็กปฐมวัย(3-5 ปี)  

23,400 15,900 อุดหนุนทั่วไป จ านวนเด็กนกัเรียน 
ศพด. ที่ได้รับจัดสรร 

ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็ก นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

56 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวยั (3-5 ปี) 

33,540 ไม่ได้ด าเนินการ - - - 

57 ค่าอาหารเสริม (นม) 
(ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนกัเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ธรรมเสนจ านวน 3 ศูนย ์
และโรงเรียนในพื้นที่ สังกัด สพฐ. จ านวน 3 แห่ง 
 

919,780 723,643.02 อุดหนุนทั่วไป - จ านวนเด็กนักเรียน 
ศพด .และโรงเรียน 
สังกัด สพฐ ในพื้นที ่
 

เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
เสริม (นม) ที่มีคุณภาพ 
เพื่อส่งเสริม พัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย               
จ านวน  260 วัน  

58 โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาหารกลางวนันักเรียน
ของโรงเรียน (จ านวน 3 แห่ง) 

จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดท าโครงการส่งเสริม 
สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียนวัด
แก้วฟาู โรงเรียนบ้านเนินม่วง และโรงเรียนบ้าน 
หนองตาพุด จ านวน  200 วัน 

1,608,000 
 

1,553,700 
 

อุดหนุนทั่วไป จ านวนของโรงเรียน 
ในพื้นที่ 3 แห่ง 

โรงเรียนวัดแก้วฟูา 
โรงเรียนบ้านเนินม่วงและ
โรงเรียนบ้านหนองตาพุด 
ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน
ของเด็กนักเรียน 

59 โครงการส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปญัหาโรคเอดส์ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์ เช่น การให้ความรู ้ 
การจัดนิทรรศการ ฯลฯ 

20,000 ไม่ได้ด าเนินการ - - - 
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60 โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนขับ้า  
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟูาจุฬาภรณ์วรลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี 
สวางควัฒน วรขัตตยิราชนาร ี
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ในการปูองกันและ 
แก้ไขโรคพิษสุนัขบ้าให้ความรู้ในการจัดนิทรรศการ
ฯลฯ 

90,000 90,000 อุดหนุนทั่วไป จ านวนของสุนัขและ
แมวในพื้นที่ได้รับการ
ฉีดวัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

สุนัขและแมวในเขตพื้นที ่
อบต. ธรรมเสนได้รับการ
ฉีดวัคซีนร้อยละ 80  

61 โครงการตามพระราชด าริ ดา้นสาธารณสุข ตามพระ 
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟูาจุฬาภรณ์วรลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี 
สวางควัฒน วรขัตตยิราชนาร ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดกจิกรรมโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านสาธารณสุข 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นและเกีย่ว 

100,000 ไม่ได้ด าเนินการ - - - 

62 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือทรายอะเบท น้ ายาพน่หมอกควัน
วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมก าเนดิฯลฯ 

150,000 87,650 อุดหนุนทั่วไป จ านวนของพื้นที ่
ที่มีการปูองกันและ

ควบคุมโรคติดต่อต่างๆ 
11 หมู่บ้าน 

- มีการการปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อต่างๆ 
ครอบคลุมทั่วพืน้ที ่
 ทั้ง 11 หมู่บ้าน 
- ลดความเสี่ยงการแพร่
ระบาดโรคโรคติดต่อต่างๆ  
ในพื้นที ่

63 อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น อุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 
มูลฐานให้กับ อสม.จ านวน 11 หมู่บ้านๆ ละ 
7,500 บาท  

82,500 ไม่ได้ด าเนินการ - - - 

64 โครงการจัดงานต่างๆ ที่มีความจ าเป็นและเหมาะสม ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซ่ึงเป็นวันส าคัญทาง
ราชการ และงานราชพธิี เช่น วันเฉลิมพระชนพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั ฯลฯ 

200,000 38,165 อุดหนุนทั่วไป จ านวนกิจกรรม 
ที่ได้ด าเนินการ 

การจดังานการร่วมแสดง
ความจงรักภกัดีตอ่ สถาบัน
ส าคัญของชาติและกจิกรรม
ส าคัญต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ  

65 การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท ์

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้กีบบุคลากรและ
ประชาชนในพื้นที่ เช่น การจัดกจิกรรมกีฬา
นันทนาการ ฯลฯ 

10,000 ไม่ได้ด าเนินการ - - - 

66 โครงการแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดในชุมชน ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น การอบรมให้ความรู้
การจัดนิทรรศการ ฯลฯ 

30,000 ไม่ได้ด าเนินการ - - - 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
เป้าหมายที่ด าเนินการจริง  

(ผลผลิตของโครงการ) 
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เบิกจ่าย 

จริง 

 
ต้ังจ่าย 
จากเงิน 

 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่ได้รับ 

67 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเพือ่พัฒนา 
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ เช่น การ
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

30,000 ไม่ได้ด าเนินการ - - - 

68 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และ 
ผู้ด้อยโอกาส เพือ่ยกระดับคุณภาพชวีิต 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ เช่น เช่น  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น  

120,000 ไม่ได้ด าเนินการ - - - 

69 โครงการจัดงานกิจกรรมผู้สูงอาย ุ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการจัดงานวัน
ผู้สูงอายุ เช่น ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง 

200,000 ไม่ได้ด าเนินการ - - - 

70 โครงการส่งเสริมและให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุใน 
ต าบลธรรมเสน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการเช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ  

50,000 ไม่ได้ด าเนินการ - - - 

71 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี และครอบครัว
ภายในต าบลธรรมเสน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการเช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ           

150,000 ไม่ได้ด าเนินการ - - - 

72 การจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน
ต้านยาเสพติด   

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประจ าปีในระดับ
ท้องถิ่นในต าบลธรรมเสน  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

150,000 ไม่ได้ด าเนินการ - - - 

73 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกจิกรรมงานวัน
เด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

100,000 ไม่ได้ด าเนินการ - - - 

74 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ เช่น อุปกรณ์
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

50,000 13,265 อุดหนุนทั่วไป จ านวนเด็กนกัเรียน 
ศพด.  

ส่งเสริมให้เด็กมีน้ าใจเป็น
นักกีฬา มีบุคลิกภาพทาง
อารมณ์สังคมและจิตใจที่ดขีึ้น 

75 การจัดโครงการค่ายพุทธบุตรคุณธรรมจริยธรรม ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดอบรมให้แก่เยาวชนใน
เขตพื้นที่ต าบลธรรมเสนเช่น เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ 

80,000 ไม่ได้ด าเนินการ - - - 

76 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้เด็กและประชาชนของ
ต าบลธรรมเสน มีภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรม
และเห็นความส าคัญของครอบครัว เช่น ค่าอุปกรณ์ 

20,000 ไม่ได้ด าเนินการ - - - 

77 การจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
วันส าคัญทางศาสนาหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น วันขึ้นปี
ใหม่ งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง 
และงานแห่เทียนจ าน าพรรษา วันส าคัญอื่นๆ ฯลฯ 

200,000 ไม่ได้ด าเนินการ - - - 
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ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
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จากเงิน 

 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่ได้รับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

78 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการส่งเสริมปรับปรุงอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยว และปรับปรุงทัศนียภาพ เช่น การอบรมให้
ความรู้ ฯลฯ 

30,000 1,864 อุดหนุนทั่วไป จ านวนพื้นที ่
ที่มีการจัดกิจกรรม  

11 หมู่บ้าน 
 

สภาพสิ่งแวดล้อมภายใน
ต าบลธรรมเสนได้รับการ
ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟู      
ให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม 

79 โครงการจัดการขยะชุมชนเพื่อลดภาระโลกร้อน ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดการขยะชุมชนเพื่อ
ลดภาวะโลกร้อน ลดปัญหามลพิษ และสิ่งแวดล้อม 
เช่น การอบรมให้ความรู้ ฯลฯ 

50,000 ไม่ได้ด าเนินการ - - - 

80 โครงการเฝูาระวังปูองกันปัญหามลพิษและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการเฝูาระวังปูองกัน
ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม เช่น การอบรมให้ความรู้ 
การจัดนิทรรศการ แผ่นพับ ฯลฯ 

30,000 ไม่ได้ด าเนินการ - - - 

81 การทดสอบคุณภาพน้ าภายในต าบล เพื่อจ่ายเป็นค่าทดสอบคุณภาพน้ าภายในต าบล ฯลฯ 15,000 ไม่ได้ด าเนินการ - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี      

82 ค่าเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตของ อบต.ธรรมเสน ค่าเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ต ส าหรับประประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับประชาชนไดร้ับทราบ  

7,500 3,000 อุดหนุนทั่วไป ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ     
ที่ทันสมัยเพื่อใชใ้นการ
ประชาสัมพันธข์้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ให้กับ
ประชาชนได้รับทราบ 

83 โครงการการฝึกอบรมและศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายกจิกรรมพัฒนาบุคลากรในการจัดฝึกอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น 

200,000 ไม่ได้ด าเนินการ - - - 

84 อุดหนุนศูนย์ปฏบิัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท.อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ณ ส านัก
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอโพธาราม 

ค่าสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือของ 
อปท.อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 

20,000 20,000 อุดหนุนทั่วไป จ านวนของศูนย์ 
ที่ได้รับเงินอุดหนุน 

 1 แห่ง 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือของ อปท.อ าเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี 
ได้รับเงินอุดหนุน  
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85 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอโพธาราม 
โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการ  
จัดงาน“ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอง่ ปี 2563” 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอโพธาราม 
ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
 

10,000 ไม่ได้ด าเนินการ - - - 

86 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอโพธารามตามโครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวโพธาราม ประจ าปี พ.ศ.2563”   
 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอโพธาราม 
ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

10,000 ไม่ได้ด าเนินการ - - - 

87 จ้างเหมาจัดท าแผนที่ภาษ ี เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าแผนที่ภาษี  100,000 
ไม่ได้ด าเนินการ - - - 

88 การส ารวจจัดท าผังเมืองต าบล 
เพื่อจ่ายเป็นค่าส ารวจจัดท าผังเมืองต าบลธรรมเสน 
และการประชาสัมพันธ ์และค่าใชจ้่ายอืน่ที่จ าเป็น  

10,000 ไม่ได้ด าเนินการ - - - 

89 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ตามระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมหรืออบรม และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จ าเป็น  

10,000 ไม่ได้ด าเนินการ - - - 

90 
การพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม 
หมู่บ้าน เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 
จัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดประชุมประชาคม 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม แผ่นพับ ปาูยประชาสัมพันธ ์
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น  

30,000 5,247 อุดหนุนทั่วไป จ านวนผู้เข้ารว่ม 
 11 หมู่บ้าน 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม       
ของประชาชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และกลุ่ม
องค์กรต่างๆ ในการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกัน ในรูปแบบ 
ประชารัฐ  

91 การจัดประชุมประชาคมเพื่อปรับปรุง 
ทบทวนแผนชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดประชุมประชาคมเพื่อ 
ปรับปรุงและทบทวนแผนชุมชน  

5,000 ไม่ได้ด าเนินการ - - - 
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1.3.2  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ด าเนินการจริง (แล้วเสร็จ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 

 
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ

 
เบิกจ่าย 

 
สถานะ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

1 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางสรุินทร ์ปานเนียม หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 2 308,800 272,500 แล้วเสร็จ 

2 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 480,000 479,500 แล้วเสร็จ 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพับ พันธุ์ทับทิม หมู่ที่ 3 240,800 240,800 แล้วเสร็จ 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางส าเนียง แก้วรัตน์ เชื่อมถนนสายบ้านเนินม่วงเกาะตาพุต หมู่ที่ 3 160,000 160,000 แล้วเสร็จ 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจ าลอง คชวงษ์ ถึง บ้านนายกุล วันทอง หมู่ที่ 6 201,800 199,584 แล้วเสร็จ 

6 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก บริเวณส านักสงฆ์สงบสุข หมู่ที่ 8 277,500 277,000 แล้วเสร็จ 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางโสภา รอดนติย์ ถึง นานางสุรินทร์ รอดนติย์ หมู่ที่ 8 89,100 77,000 แล้วเสร็จ 

8 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเกาะแก้ว หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 3 ต าบลนางแก้ว 333,700 333,500 แล้วเสร็จ 

9 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะเจริญสุข ถึง บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 10  308,800 308,500 แล้วเสร็จ 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยอุ่นใจ หมู่ที่ 11 308,600 271,000 แล้วเสร็จ 

11 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วฟูา 50,000 48,900 แล้วเสร็จ 

12 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรยีนวัดแก้วฟูา 65,000 52,500 แล้วเสร็จ 

13 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรยีนบ้านเนินม่วง 60,000 60,000 แล้วเสร็จ 

14 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านนายวโิรจน์ เยี่ยมมิ่ง หมู่ที่ 1 ถึง บ้านโคกแจง หมู่ที่  8 175,800 166,000 แล้วเสร็จ 

15 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายคลองแปด ถึง บ่อปลา หมู่ที ่ 2 147,300 139,000 แล้วเสร็จ 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาะแก้ว ลมโชย ถึง ถนนใหญ ่บ้านนางอุไร สุขท้วม หมู่ที ่ 3 490,300 457,500 แล้วเสร็จ 

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรัง สายนานายไสว รอดนิตย ์เชื่อมคลองส่งน้ า  11  หมู่ที ่ 8 114,000 108,500 แล้วเสร็จ 

18 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านผูใ้หญ่ประดิษฐ ์กลั่นทิพย ์หมู่ที ่ 9 489,000 468,000 แล้วเสร็จ 
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19 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังประปา บริเวณบ้านนายส าเนา จันทร์กล่อม หมู่ที ่ 10 500,000 491,600 แล้วเสร็จ 

20 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านนายเชษชัย เชษฐะ ถึง บ้านนายสมศักดิ ์พยัคฆ์ษา หมู่ที ่ 10 64,700 61,000 แล้วเสร็จ 

21 โครงการลงลูกรัง สายบ้านนายช้ัน เพ่งไพฑูรย์ หมู่ที่ 4 35,900 35,700 แล้วเสร็จ 

22 โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปาบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 5 499,700 499,000 แล้วเสร็จ 

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากวัดเนินม่วง หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 9 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร ี 496,700 496,000 แล้วเสร็จ 

24 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าอาคารเอนกประะสงค์ หมู่ที่ 7 307,200 307,000 แล้วเสร็จ 

25 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายแยกบ้านนางนิตยา นุชพันธ์ หมู่ที่ 10 ถึง ไร่บุญสม สินธุ์เจริญ หมู่ที่ 4 242,700 242,500 แล้วเสร็จ 

รวม  25  โครงการ 6,252,584   

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งประวัติศาสตร์ - -  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน - -  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

1 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา 9,800,000 8,896,000 แล้วเสร็จ 

2 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,344,000 1,221,600 แล้วเสร็จ 

3 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส ์ 72,000 54,000 แล้วเสร็จ 

4 เงินส ารองจ่าย (โครงการช่วยเหลอืผู้ประสบเหตุสาธารณภัยต่างๆ) 300,000 217,930.50 แล้วเสร็จ 

5 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  123,600 118,584 แล้วเสร็จ 

6 การด าเนินการปูองกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์   30,000 3,920 แล้วเสร็จ 

7 จัดซื้อวัสดเุครื่องดับเพลิง 50,000 42,000 แล้วเสร็จ 

8 จัดซื้อวัสดเุครื่องแต่งกาย 65,000 64,800 แล้วเสร็จ 

9 จัดท าอาหารกลางวัน 382,200 316,920 แล้วเสร็จ 

10 การจัดการเรยีนการสอน (รายหัว) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 132,600 152,051 แล้วเสร็จ 
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11 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000 2,257 แล้วเสร็จ 

12 โครงการเรียนรู้โลกกว้างนอกสถานท่ีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000 3,600 แล้วเสร็จ 

13 โครงการหนูน้อยผจญภัย 20,000 15,016 แล้วเสร็จ 

14 หนังสือการเรียน 15,600 10,600 แล้วเสร็จ 

15 อุปกรณ์การเรียน 15,600 10,600 แล้วเสร็จ 

16 เครื่องแบบหนังเรียน 23,400 15,900 แล้วเสร็จ 

17 ค่าอาหารเสรมิ (นม) ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 919,780 723,643.02 แล้วเสร็จ 

18 โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียน (จ านวน 3 แห่ง) 1,608,000 1,553,700 แล้วเสร็จ 

19 โครงการปูองกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจา้ฟูาจฬุาภรณ ์
วรลักษณ์อัครราชกุมาร ีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาร ี

90,000 90,000 แล้วเสร็จ 

20 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 150,000 87,650 แล้วเสร็จ 

21 โครงการจดังานต่างๆ ที่มีความจ าเป็นและเหมาะสม 200,000 38,165 แล้วเสร็จ 

22 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาสานสมัพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000 13,265 แล้วเสร็จ 

23 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน 30,000 27,540 แล้วเสร็จ 

รวม  23  โครงการ 13,679,741.52   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

1 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 30,000 1,864 แล้วเสร็จ 

รวม  1  โครงการ 1,864   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบรกิารประชาชนและการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

1 ค่าเช่าพ้ืนท่ีอินเตอร์เนต็ของ อบต.ธรรมเสน 7,500 3,000 แล้วเสร็จ 

2 อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  20,000 20,000 แล้วเสร็จ 
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ณ ส านักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอโพธาราม 

3 การพัฒนาการบรหิารงานท่ีมีประสิทธิภาพเช่น ค่าใช้จ่ายในการจดัประชุมประชาคม 
หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

30,000 5,247 แล้วเสร็จ 

4 

จ้างเหมาท าแผนทีภ่าษ ี

100,000 ไม่ได้ใช้
งบประมาณ
เนื่องจาก

ออกส ารวจ
เอง 

แล้วเสร็จ 

รวม  4  โครงการ 28,247   

 
1.3.3  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ อยู่ระหว่างด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        
  

 
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ

 
สถานะ 

 
เหตุผล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บา้น พร้อมวางท่อเมนประปา บริเวณบอ่เจ็ดศอก หมู่ที่ 4 403,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ รอท าสัญญา 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายสุรนิทร์ พันธ์แสงสวัสดิ ์หมู่ที่ 5 305,300 อยู่ระหว่างด าเนินการ รอท าสัญญา 

3 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก บริเวณถ้ าสาริกา หมู่ที่ 7 450,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ รอท าสัญญา 

4 ต่อเติมและปรับปรุงอาคารที่ท าการส านักงาน อบต.ธรรมเสน 1,000,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ รอท าสัญญา 

5 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต สาย 105.3 (1ข) บ้านนายแหลม บุญนาค  
ถึง บ้านนายรตัน ์ค าสวาย หมู่ท่ี 6 

289,900 อยู่ระหว่างด าเนินการ รอท าสัญญา 

6 โครงการซ่อมแซมขุดลอกคูส่งและระบายน้ า หมู่ที่ 6 69,100 อยู่ระหว่างด าเนินการ รอท าสัญญา 

7 โครงการก่อสร้างระบบประปาพรอ้มเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งหอถังเหล็ก หมู่ที่ 3 499,500 อยู่ระหว่างด าเนินการ รอท าสัญญา 

รวม  7  โครงการ 3,016,800   
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1.3.4  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ ไม่ได ้ด าเนินการจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      
    

 
ยุทธศาสตร์  

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติ 

 
สถานะ 

 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง
ประวัติศาสตร์ 

1 โครงการประชาสัมพันธแ์ละส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว 
 

30,000 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากมีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
(COVID-19) มีการระบาดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย 
ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา โดยรัฐบาลได้ออก
มาตรการหลายด้านหนึ่งในนั้นคือมาตรการเว้นระยะห่างทาง
สังคม ให้งดกิจกรรมที่มีคนอยู่รวมกันเปน็จ านวนมาก เพือ่ลด
ความเส่ียงการแพรร่ะบาดโรค  ประกอบกับโครงการต่างๆ        
ที่ตั้งงบประมาณไว้เป็นโครงการที่เกี่ยวกบัการจัดอบรมหรือ
การประชุมซ่ึงกลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมจะต้องเป็นการรวมอยู่
ในห้องประชุมเดียวกัน ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามนโยบายของ
รัฐบาลจึงไม่ด าเนินโครงการตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
วัสดุที่มีอยูย่ังเพียงพอต่อการใช้ปฏิบัติงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1 โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 
 

ไม่ได้ด าเนินการ 

 2 โครงการอบรมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 20,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

 3 โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยกีารเกษตร 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

 4 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 20,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

1 โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย 30,000 
 

ไม่ได้ด าเนินการ 

2 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ สถานการณ์ (COVID-19) 

 3 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 33,540 ไม่ได้ด าเนินการ สถานการณ์ (COVID-19) 

 4 โครงการส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปญัหาโรคเอดส์ 20,000 ไม่ได้ด าเนินการ สถานการณ์ (COVID-19)) 

 5 โครงการตามพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข ตามพระปณธิาน ศ.ดร.สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟูาจฬุาภรณว์รลกัษณ์ อัครราชกมุารกีรมพระศรีสวางควฒันวรขัตติยราชนาร ี

100,000 ไม่ได้ด าเนินการ สถานการณ์ (COVID-19) 

 6 อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 82,500 ไม่ได้ด าเนินการ สถานการณ์ (COVID-19) 

 7 การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 10,000 ไม่ได้ด าเนินการ สถานการณ์ (COVID-19) 

8 โครงการแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดในชุมชน 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ สถานการณ์ (COVID-19) 
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 9 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 120,000 ไม่ได้ด าเนินการ สถานการณ์ (COVID-19) 

 10 โครงการจัดงานกิจกรรมผู้สูงอายุ 200,000 ไม่ได้ด าเนินการ สถานการณ์ (COVID-19) 

 11 โครงการส่งเสริมและให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในต าบลธรรมเสน 50,000 ไม่ได้ด าเนินการ สถานการณ์ (COVID-19) 

 12 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี และครอบครัวภายในต าบลธรรมเสน 150,000 ไม่ได้ด าเนินการ สถานการณ์ (COVID-19) 

 13 การจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด   150,000 ไม่ได้ด าเนินการ สถานการณ์ (COVID-19) 

 14 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 100,000 ไม่ได้ด าเนินการ สถานการณ์ (COVID-19) 

 15 การจัดโครงการค่ายพุทธบุตรคุณธรรมจริยธรรม 80,000 ไม่ได้ด าเนินการ สถานการณ์ (COVID-19) 

 16 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม 20,000 ไม่ได้ด าเนินการ สถานการณ์ (COVID-19) 

 17 การจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ 200,000 ไม่ได้ด าเนินการ สถานการณ์ (COVID-19) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 โครงการจัดการขยะชุมชนเพื่อลดภาระโลกร้อน 50,000 ไม่ได้ด าเนินการ สถานการณ์ (COVID-19) 

2 โครงการเฝูาระวังปูองกันปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ สถานการณ์ (COVID-19) 

3 การทดสอบคุณภาพน้ าภายในต าบล 15,000 ไม่ได้ด าเนินการ สถานการณ์ (COVID-19) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการบริการ
ประชาชนและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

1 โครงการการฝึกอบรมและศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ฯลฯ 200,000 ไม่ได้ด าเนินการ สถานการณ์ (COVID-19) 

2 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอโพธารามโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และการ  จัดงาน“ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2563” 

10,000 ไม่ได้ด าเนินการ สถานการณ์ (COVID-19) 

3 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอโพธารามตามโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวโพธาราม 
ประจ าป ีพ.ศ.2563”   

10,000 ไม่ได้ด าเนินการ สถานการณ์ (COVID-19) 

 4 การส ารวจจัดท าผังเมืองต าบล 10,000 ไม่ได้ด าเนินการ สถานการณ์ (COVID-19) 

 5 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ตามระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 

10,000 ไม่ได้ด าเนินการ สถานการณ์ (COVID-19) 

 6 การจัดประชุมประชาคมเพื่อปรับปรุงทบทวนแผนชุมชน 5,000 ไม่ได้ด าเนินการ สถานการณ์ (COVID-19) 

รวม  31  โครงการ 1,876,040   
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        1.3.3 การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ         

 
ยุทธศาสตร์ 

 
แนวทางการพัฒนา 

โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เปูาหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

๑. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  

๑.๑ พัฒนาการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๒ พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เพิ่มขึ้น 
๑.3 พัฒนาการจัดท าผังเมือง  

32 6,252,584  

๒. การพัฒนาดา้นพัฒนาและฟื้นฟแูหลง่ประวัติศาสตร์   ๒.๑ พัฒนาแหล่งประวัติที่ส าคัญ 
๒.๒ พัฒนาฟื้นฟกูารท่องเทียวเพิ่มขึ้น 

- -  

๓. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจพอเพยีงและการลงทุน ๓.๑ พัฒนาอาชีพและรายได้ 
๓.๒ พัฒนาด้านการเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดสารพิษ 
3.3 พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- -  

๔. การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต  ๔.๑ พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต 
๔.๒ พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและองค์กร 
ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

22 13,652,201.52  

๕ การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพือ่ให้  

5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างจิตส านึกและตระหนักในการ 
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 เฝูาระวังปูองกันแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 
5.3 ปูองกันแก้ไขปัญหามลภาวะเป็นพิษต่าง ๆ ที่เป็นภัยต่อประชาชน 

1 1,864  

๖. การพัฒนาดา้นการบรกิารประชาชนและการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี  

๖.๑ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
๖.๒ พัฒนาในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
๖.๓ พัฒนาเพิ่มช่องทางในการให้บรกิารข้อมูลข่าวสาร 
๖.๔ พัฒนาเสริมสร้างส านึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
๖.๕ พัฒนาสถานที่ท างานเกิดความโปรง่ใส 

3 5,247  

รวม  58   โครงการ 19,911,896.52  
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1.3.4 การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา ผลที่ได้รับจริง หรือสิ่งท่ีเกิดขึ้นจากเป้าหมาย  
ที่ประชาชนได้รับ 

๑. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  

๑.๑ พัฒนาการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๒ พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เพิ่มขึ้น 
๑.3 พัฒนาการจัดท าผังเมือง  
 

- เส้นทางคมนาคมได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม และก่อสร้างที่ได้มาตรฐานท าให้ประชาชน
เดินทางสัญจรไปมาได้สะดวก การขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรออกสู่ตลาดรวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น 
- มีระบบประปาหมู่บ้านเพิ่มขึ้น ท าให้ปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคลดลง 
 - ประชาชนมีอาคารสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน 
-  ระบบระบายน้ าในหมูบา้นดีขึ้นลดปญัหาน้ าทว่มขังภายในหมู่บา้น 
- ระบบการส่งน้ าเพื่อใช้ในการเกษตรสะดวกขึ้น 

๒. การพัฒนาดา้นพัฒนาและฟื้นฟแูหลง่ประวัติศาสตร์   ๒.๑ พัฒนาแหล่งประวัติที่ส าคัญ 
๒.๒ พัฒนาฟื้นฟกูารท่องเทียวเพิ่มขึ้น 

- 

๓. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจพอเพยีง 
และการลงทุน 

๓.๑ พัฒนาอาชีพและรายได้ 
๓.๒ พัฒนาด้านการเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดสารพิษ 
3.3 พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- 

๔. การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต  ๔.๑ พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต 
๔.๒ พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและองค์กร 
ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

 

๕ การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 เฝูาระวังปูองกันแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 
5.3 ปูองกันแก้ไขปัญหามลภาวะเป็นพิษต่าง ๆ ที่เป็นภัย  
ต่อประชาชน 

- ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในต าบลธรรมเสน 
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม  
- ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดม
สมบูรณ์ 
- ในท้องถิ่น ช่วยกันปูองกันและแก้ไขปญัหาสิ่งแวดล้อมเป็นพษิ 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา ผลที่ได้รับจริง หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย  
ที่ประชาชนได้รับ 

๖. การพัฒนาดา้นการบรกิารประชาชน 
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 

๖.๑ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
๖.๒ พัฒนาในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
๖.๓ พัฒนาเพิ่มช่องทางในการให้บรกิารข้อมูลข่าวสาร 
๖.๔ พัฒนาเสริมสร้างส านึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

- หน่วยงานมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธข์้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ให้กับประชาชนได้รับทราบ 
- ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือของ 
- ประชาชน หนว่ยงานภาครัฐ เอกชน ผูน้ าชมชน และกลุ่มองค์กรจัดตั้งต่างๆ  
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ในการพัฒนาท้องถิ่น 
๖.๕ พัฒนาสถานที่ท างานเกิดความโปรง่ใส 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันในรูปแบบประชารัฐ  
- อบต.มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
- ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวดเร็วขึ้น 

    
 1.4 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     1.4.1 ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

      
      
      
      

รวม    
 
 
 
     1.4.2 ผลกระทบ 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลกระทบ 

       
       
       
       

รวม     
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    1.5 ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
      

ล าดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผู้บริหาร 
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2.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   2.1  เดือนตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563 
    2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     ......ให้เขียนความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.......เช่น 
     1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน.......ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์............................................สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่.......................................ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการใน
เรื่อง...........................................ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด............และจังหวัดอุดรธานี ที่ได้
ก าหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า................................ตามยุทธศาสตร์ที่..............................ซึ่ง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่............................. 
      2).....................................................................................................  
      3) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางเศรษฐกิจ............................................ 
      4) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางสังคม..................................................  
      5) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางวัฒนธรรม........................................... 
      6) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางการศึกษา........................................... 
      7) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางสิ่งแวดล้อม......................................... 

ฯลฯ 
    2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ......ให้เขียนความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจนน าไปสู่การก าหนด วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ โดยเขียนเป็นภาพรวมหรือองค์รวม........เช่น 
      1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า.....................................ซึ่ง
วิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้าน...................................และ.................... ..
เห็นได้จากการก าหนดยุทธศาสตร์................................โดยก าหนดโครงการ..................จ านวน...........ปรากฏใน
แผนงาน....................และพบว่าจ านวนโครงการ....................โครงการ ได้ด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ...............ของโครงการที่ด าเนินการจริงทั้งหมด 
      2) .............................................................................................................................. 

ฯลฯ 
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    2.1.3 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      1) วิสัยทัศน์  
      …….เป็นการวิเคราะห์เฉพาะประเด็นวิสัยทัศน์ และการเชื่อมโยงกับความเป็นจริงที่
เกิดข้ึนจริงจากโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น....... 
      2) ยุทธศาสตร์ 
      …….เป็นการอธิบายยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าสอดคล้องกับ
ปัญหาที่เกิดข้ึนจริงและจ าด าเนินการจริงในท้องถิ่น........   
      3) เป้าประสงค ์
      …….เป็นการอธิบายเป้าประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าสอดคล้องกับ
ปัญหาที่เกิดข้ึนจริงและจ าด าเนินการจริงในท้องถิ่น ความชัดเจนของเป้าหมาย จ าเพาะเจาะจง........ 
      4) ตัวชี้วัด  
      …….เป็นการอธิบายตัวชี้วัด (KPI) ได้ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ด าเนินการจริงในท้องถิ่น........ 
      5) ค่าเป้าหมาย 
      …….เป็นการอธิบายค่าเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกรอบ
ระยะเวลาด าเนินการเท่าไหร่ กี่ครั้ง หรือร้อยละ หรือความกว้าง ยาว กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ เป็นต้นที่เกิดขึ้นจริง
และจ าด าเนินการจริงในท้องถิ่น........ 
      6) กลยุทธ์ 
      …….เป็นการอธิบายกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์ได้ส าเร็จอย่างไรหรือยุทธศาสตร์จะส าเร็จได้อย่างไรที่ด าเนินการจริงในท้องถิ่น........ 
      7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
     …….เป็นการอธิบายจุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะมี
ความมุ่งมั่น ตั้งมั่นเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นในเรื่องใดที่จ าเพาะเจาะจงเล็งเห็นผลในภาพรวมของท้องถิ่น             
ที่ด าเนินการจริงในท้องถิ่น........ 
      8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
     …….เป็นการอธิบายความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ผลแห่งความส าเร็จนั้นคืออะไร สอดคล้องหรือตรงกับสิ่งที่ก าหนดหรือวางแผนไว้หรือไม่ 
อย่างไร........ 
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    2.1.5 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
      ……เป็นการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผนผังยุทธศาสตร์ 
รายละเอียดยุทธศาสตร์ มาประกอบในการอธิบายด้วย...... 
      1) SWOT Analysis 
      ………..เป็นการอธิบาย การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามที่ได้ก าหนดไว้ และเป็นการก าหนดที่เป็นจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีไม่ได้ด าเนินการ ไม่ต้อง
อธิบาย.......... 
      ............................................................................................................................. ...... 
.................................................................................................................................................................................  
      2) Demand Analysis (Demand & Supply)    
      ………..เป็นการอธิบาย การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามท่ีได้ก าหนดไว้ และเป็นการก าหนดที่เป็นจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีไม่ได้ด าเนินการ ไม่ต้อง 
      ………..มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ Demand/Supply เมื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท าโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) 
อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อส าคัญในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน.... 
อธิบาย.......... 
      ................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................  
      3) Global Demand  
      ………..เป็นการอธิบาย การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามท่ีได้ก าหนดไว้ และเป็นการก าหนดที่เป็นจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีไม่ได้ด าเนินการ ไม่ต้อง 
      ……..….อธิบายถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาล
เป็นสากล Global planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization     ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่น
น าไปสู่ Global …. 
อธิบาย.......... 
      ................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................  
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      4) Trend  
      ………..เป็นการอธิบาย การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามท่ีได้ก าหนดไว้ และเป็นการก าหนดที่เป็นจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีไม่ได้ด าเนินการ ไม่ต้อง 
      ...........อธิบาย Trend Trend  อันเป็นแนวโน้ม แนวทางที่จะเกิดขึ้น สมัยนิยมของคนไทย 
คนในท้องถิ่นจะเกิดการพัฒนาหรือการโน้มเอียงที่จะท า ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม…. 
อธิบาย.......... 
      ................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................  
      5) Integration 
       ………..เป็นการอธิบาย การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามที่ได้ก าหนดไว้ และเป็นการก าหนดที่เป็นจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีไม่ได้ด าเนินการ ไม่ต้อง
อธิบาย..........  
      ………….อธิบาย Integration การรวมเข้าเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกัน  การผสม
กลมกลืนของแผน กระบวนการ ข้อมูลและสารสนเทศ การตัดสินใจที่เกี ่ยวกับทรัพยากร การปฏิบัติการ 
ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ ที ่ส าคัญของการพัฒนาท้องถิ ่น จะส าเร็จได้เมื ่อ
องค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบการจัดการการด าเนินการมีการปฏิบัติการเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ ท าให้
เป็นหน่วย เป็นก้อน เป็นตัว เป็นจ านวนเต็มหรือสมบูรณ์ขึ้น.... 
      ................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................... .................. 
.................................................................................................................................................................................  
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     2.1.6 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด..... 

ยุทธศาสตร์ 
(ของ อปท.) 

โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

        
        
        
        
        
        
        

 รวม   

    
     1) โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน................โครงการ จากจ านวนโครงการ
ทั้งหมด...................โครงการ 
     2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น.................โครงการ ด าเนินการจริง...................โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ............ของ
จ านวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
     3) จ านวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถด าเนินการได้....................(ระบุชื่อยุทธศาสตร์/จ านวนโครงการ งบประมาณ ร้อยละ...ฯลฯ) 
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   2.2  เดือน ตุลาคม 2562 –กันยายน 2563 
     ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

       
       
       
       

รวม       
 
หมายเหตุ :  1.  ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมหีลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนมีหลาย 
   หน่วยงานตามความเป็นจริงได้   
  2.  ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจา้ปขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชน 
   และสังคม เป็นต้น   
  3.  แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงาน 
   สาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
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    3.1.2 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01)   
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

        
        

รวม   
 
    3.1.3 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล  เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02)     
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

         
         
         

รวม   
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    3.1.4 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แบบ ผ.03) 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เปูาหมายที่ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบา้น
โรงเล่ือย ถึง เขาปากกว้าง  
หมู่ที่  10 ต าบลธรรมเสน  
อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร ี

เพื่อให้การเดินทางสัญจร
ของผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความ
ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว 

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง  
6.00  เมตร    
ยาว  660.00  เมตร  รวม
พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
3,960.00 ตารางเมตร    
 

1,320,000 ระยะทางที่ด าเนินการ การเดินทางสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

อบจ.ราชบุร ี

รวม 1,320,000  

 
    3.1.5 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด....... (แบบ ผ.04)   
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
ขอประสาน 

 

        
        

รวม   
(3.1.4 ใช้ส าหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด)  
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    3.1.6 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัด....... (แบบ ผ.05) 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

        
        

รวม   
  

    3.1.7 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06)  
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
        
        

รวม   
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    3.1.8 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.06) 
ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง (ผลผลติของ
ครุภณัฑ์) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
         
         
         

รวม   
 
   3.2     ครั้งที่ 1 รอบ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
     3.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
    3.2.2 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01)   
    3.2.3 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล  เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02)  
    3.2.4 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แบบ ผ.03) 
    3.2.5 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด....... (แบบ ผ.04)  
    3.2.6 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัด....... (แบบ ผ.05) 
    3.2.7 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06)  
    3.2.8 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.06) 
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ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
----------------- 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่.......
พฤศจิกายน 2563 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20   

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15   
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65   
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน 10   
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10   
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10   
 3.4 วิสัยทัศน์       5   
 3.5 กลยุทธ์        5   
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5   
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5   
 3.8 แผนงาน       5   
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5   
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5   

รวมคะแนน  100   
 
  1) พบว่าประเด็น...............ได้คะแนนสูงสุด.............คะแนน คิดเป็นร้อยละ.......ของคะแนนใน
ประเด็น...............และคิดเป็นร้อยละ...........ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล......................................................................................................  
  2) พบว่าประเด็น................ได้คะแนนต่ าสุด............คะแนน คิดเป็นร้อยละ.......ของคะแนนใน
ประเด็น...............และคิดเป็นร้อยละ...........ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล......................................................................................................  
  3) พบว่า........................................................................................................................ ...... 
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  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสนในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน 

20    

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3    

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร  และ ช่ ว งอ ายุ แ ล ะจ า นวน
ประชากร ฯลฯ 

2    

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2    

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2    

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2    

1 .6  ข้ อมู ล เกี่ ย วกับศาสนา ประ เพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2    
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  
เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2    

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2    

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่ วมตั ดสิน ใจ  ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรั บ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลธรรมเสน 

3    

รวม 20    

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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  1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15    
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง 

ค ว า ม ส อด คล้ อ ง ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ จั ง ห วั ด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสนนโยบาย
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลธรรม
เสน รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0  

2    

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือ               
ผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1    

2.3 การวิ เคราะห์ทางสังคม เ ช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี  จารีต ประเพณี วัฒนธรรม                
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2    

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2    

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธ ร ร ม ช า ติ ต่ า ง  ๆ  ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2    
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

2    

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

2    

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่
ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

2    

2.9  ผลที่ ไ ด้ รั บจากการด า เนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการ
แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1    

รวม 15    

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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  1.4 ยุทธศาสตร์ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65    
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลธรรมเสนสอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลธรรมเสน และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

10    

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ    แล ะ 
Thailand 4.0 

10    

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 

10    

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่ งมีลักษณะแสดงสถานภาพ        
ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสนและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5    
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.. 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลธรรมเสนที่จะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัด เจนในสิ่ งที่ จ ะด า เนินการ ให้ บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

5    

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5    

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลธรรมเสน ซึ่ งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 

5    

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลธรรมเสนที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5    
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.9 ความเ ช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ ใน
ภาพรวม 
ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลธรรมเสน 

5    

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือ
เป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อ
น าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

5    

รวม     

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่.......
พฤศจิกายน 2563 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10   
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10   
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10   
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10   
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60   
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5   
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5   
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5   

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5   
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5   

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5   
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5   
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง            

ให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5   

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5   

 5.10 มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5   
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5   

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5   
รวมคะแนน  100   
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  1) พบว่าประเด็น...............ได้คะแนนสูงสุด.............คะแนน คิดเป็นร้อยละ.......ของคะแนนใน
ประเด็น...............และคิดเป็นร้อยละ...........ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล...................................................................................................... ......... 
  2) พบว่าประเด็น................ได้คะแนนต่ าสุด............คะแนน คิดเป็นร้อยละ.......ของคะแนนใน
ประเด็น...............และคิดเป็นร้อยละ...........ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล...................................................................................................... ......... 
  3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด..........โครงการ ได้คะแนน
...........คะแนน คิดเป็นร้อยละ........ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์
สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต  
  4) พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด..........โครงการ 
ได้คะแนน...........คะแนน คิดเป็นร้อยละ........ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
ต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
  5) พบว่าการน าผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสนได้น าไปจัดท าเป็นโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงิน
สะสม การโอนงบประมาณเพ่ิม การโอนตั้งจ่ายใหม่ จ านวน............โครงการ คิดเป็นร้อยละ........ของ
โครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน....โครงการ (จากโครงการทั้งหมด) 
  6) พบว่า ............................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
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  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน ในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10    

รวม     

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 : องค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน  หน้า 61 

 

 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
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2.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โ ค ร ง ก า ร ที่ ด า เ นิ น ก า ร ใ น        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

    

รวม     

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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  2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประ เมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ 
มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรง
ต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
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3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โครงการที่ด า เนินการในเ ชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

    

รวม     

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน ในมิติ
ต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(DemAnalysis)/Global Demand/Trend 
หรือหลักการบูรณาการ ( Integration) กับ
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นที่ มี พื้ นที่
ติดต่อกัน 
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4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่ น       
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

    

รวม     

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 65    

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลธรรมเสน และด าเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลธรรมเสน ที่ก าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5    

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 
มีวัตถุประสงค์ ชัดเจน (clear objective) 
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5    

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้ เกิดขึ้นในอนาคตเป็น
ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
คื อกลุ่ ม เป้ าหมายของ โครงการ  หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่ า ใครคื อกลุ่ ม เป้ าหมายหลัก  ใครคื อ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

5    
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 
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5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึด
คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง
ใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  การ
รองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5    
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5 . 6  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม ส อด ค ล้ อ ง กั บ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ ยนโครงสร้ าง เศรษฐกิจ  ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จ า ก ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี  ความคิดสร้ างสรรค์  และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 
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5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (LSEP) 

5    

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึง
หลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความ
ยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

5    

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ ในเ ชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ า
กว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5    
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการก าหนดตัว ช้ีวัด  (KPI)  และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
มีก ารก าหนดดัชนี ชี ้วัด ผล งาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของ วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ที่ เ กิ ด ที่ สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ           
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5    

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
ม า ก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ซึ่ ง ก า ร เ ขี ย น
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ และมีความ เฉพาะ เจาะจง  ในการ
ด า เนินงานตามโครงการ  (2 )  วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5    

รวม 65    

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 ตลุาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
  3.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 

ร้อยละ 

1 เพศ    
 - ชาย    

- หญิง    
2 อายุ    
 - 15-25 ปี    

- 26-30 ปี    
- 31-40 ปี    
- 41-50 ปี    
- 51-60 ปี    
- 61-70 ปี    
- 71 ปีขึ้นไป    

3 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน    
 - น้อยกว่า 5 ป ี    

- 5-10 ปี    
- 11-20 ปี    
- 21-30 ปี    
- มากกว่า 30 ป ี    

4 ระดับการศึกษา    
 - ประถมศึกษาตอนตน้ (หรืออ่านออก

เขียนได้) 
   

- ประถมศึกษาตอนปลาย    
- มัธยมศึกษาตอนต้น    
- มัธยมศึกษาตอนต้น    
- มัธยมศึกษาตอนปลาย    
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    
- ปริญญาตร ี    
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 

(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 

ร้อยละ 

 - ปริญญาโท    
 - ปริญญาเอก    
 - อื่น ๆ    
5 ต าแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บา้น/ชุมชน    
 - ประชาชน    

- สมาชิกสภาท้องถิ่น    
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล 

   

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน    
- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน    
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
(อสม.)  

   

- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน           
(อปพร.)  

   

- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง    
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทน
อาชีพ 

   

- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์     
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนา
ชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ 
เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ  

   

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ    
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรม
หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุน
อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  

   

- สื่อมวลชน    
- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด 

   

- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ    
 รวม   
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  3.2  แผนงานที่ด าเนินการ 
    3.2.1 แผนงาน..... 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1        
2        
3        
4        
        

 รวม   

 
  1) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได้มากสุด ได้แก่โครงการ..................................พ้ืนที่/ผลผลิต..หรือ...ที่ได้
.....................จ านวนเงิน....................บาท คิดเปน็ร้อยละ..............ของจ านวนเงินท่ีตั้งตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ีพ.ศ. 2561 
  2) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได้น้อยสุด ได้แก่โครงการ..................................พ้ืนที่/ผลผลิต..หรือ...ที่ได้
.....................จ านวนเงิน....................บาท คิดเปน็ร้อยละ..............ของจ านวนเงินท่ีตั้งตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ีพ.ศ. 2561 
  3) พบว่าโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพจ านวน..........โครงการ คิดเป็นร้อยละ............ของจ านวนโครงการทั้งหมดที่ด าเนินการจริง ได้ผลผลิ ตของ
โครงการ.... (ตอบอะไรคือสิ่งที่ได้จริง ๆ........) จ านวน..........รายการ/ครั้ง/กลุ่ม...ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ...........ของโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 
  4) พบว่า .................................................................................................................... ............................................................................................ 
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    3.2.2 แผนงาน..... 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1        
2        
3        
4        
        

 รวม   

 
  1) ............................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ ............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. ........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
  2) ............................................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
  4.1 แผนงาน ..... 
    4.1.1 โครงการ .....    

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

       

    4.1.2 โครงการ .....        
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

       

  4.2 แผนงาน ..... 
    4.2.1 โครงการ .....        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 
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    4.2.2 โครงการ .....        
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

       

 
  4.3 สรุปโครงการทั้งหมด   

ล าดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง

(บาท) 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      

รวม     

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 : องค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน   หน้า 77 

 

  1) โครงการที่ 1 โครงการ..............................................กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลจากโครงการจ านวน................คน/ค รัวเรือน (...อธิบายสิ่งที่ได้ รายได้ 
ผลผลิตที่เกิดขึ้น การได้รับสิ่งที่เกิดจากโครงการ ระบุจ านวน ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง พร้อมจ านวนร้อยละ การเปรียบเทียบร้อยละ...ฯลฯ) 
   -ระบุความพึงพอใจ (ถ้ามี)  เกณฑ์คะแนน ระดับความพึงพอใจ 
             5       มากสุด 
             4  มาก 
             3  ปานกลาง 
             2  น้อยหรือน้อยมาก 
             1  ปรับปรุง 
  -ระบุหรือวัดความพึงพอใจด้วยรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ 
  2) พบว่าโครงการที่ประสบผลส าเร็จสูงสุดซึ่งวัดได้จากตัวชี้วัด (Key performance  indicators : KPI) โครงการ..............................................(..อธิบายถึง
ความส าเร็จในเรื่องนั้น ๆ.....ที่เป็นจริง ได้จริง....) 
  3) อธิบายถึงโครงการที่ด าเนินการจริง ได้ด าเนินการหรือได้ในเชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา  
(Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม ่และผลกระทบ (Impact) แต่ละโครงการ 
  4) ............................................................................................................................................... 
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5. ผลการด าเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
ล าดับ โครงการ ก าหนดกรอบเวลา ความสอดคล้อง ความเพียงพอ ความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 

 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 : องค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน  หน้า 79 

 

6. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  (เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี/เพ่ิมเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพ่ิม ฯลฯ) 
  6.1 เชิงปริมาณ (Quantity)  
   (ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร).................................................................................................. ...... 
......................................................................................................................................................................... ........ 
.................................................................................................................................................................................  
  6.2 คุณภาพ (Quality)  
    (ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร).................................................................................................. ...... 
 ................................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................  
  6.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)  
   (เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร ต่ ากว่า สูงกว่า ราคากลาง ราคาต้นทุน..ฯลฯ..)… 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................... ..................................................................................................  
  6.4 เวลา (Time)  
    (เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร เร็วกว่า ช้ากว่า ทันตามเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่าง
ไร...ฯลฯ..) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. ...................................................
  6.4 การได้รับประโยชน์ 
    (..ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร…)……………………………… 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
  6.5 การวัดผล 
    (...วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs)…. 
............................................................................................................................. ................................................... 
  6.6 ผลกระทบ (Impact) 
    (ระบุผลกระทบ เป็นด้านหรือเป็นมิติหรือตามอ านาจหน้าที่หรือสภาพพ้ืนที่ที่เกิดข้ึนจริงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเป็นด้านลบหรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคต)...............………….. 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................... ..................................................................................................  
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
------- 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
    1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1..................................................  
    1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2..................................................  
    1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 2..................................................  
   ฯลฯ 
   ....อธิบายความส าเร็จในเชิงยุทธศาสตร์ ว่าส า เร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม 
นามธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพ่ืออธิบายที่ด าเนินการได้จริงและไม่สามารถด าเนินการได้....  
   .............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................................................................ ..... 
  1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
    1.2.1 เป้าหมาย...........................................................  
    1.2.2 เป้าหมาย...........................................................  
    1.2.3 เป้าหมาย........................................ ................... 
   ฯลฯ 
   ....จัดกลุ่มเป้าหมายที่เหมือนกัน สอดคล้องกัน คล้ายกัน เพื่ออธิบายที่ด าเนินการได้จริงและไม่
สามารถด าเนินการได้.... 
   ................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................................................................ ..... 
  1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
    ….อธิบายความส าเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าส าเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม 
นามธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพ่ืออธิบายที่ด าเนินการได้จริงและไม่สามารถด าเนินการได้.... 
    ……............................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................................................................ ..... 
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   ….มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ Demand/Supply เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน 
(Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อส าคัญในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน....  
   …............................................................................................................................................ .... 
............................................................................................................................................................................. .... 
................................................................................................................................................................................. 
   ….อธิบายให้เป็นถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็น
สากล Global planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงใน
ท้องถิ่นน าไปสู่ Global 
   …............................................................................................................................... ................. 
............................................................................................................................................................................. .... 
................................................................................................................................................................................. 
   ....อธิบายให้เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม  แนวทางที่จะเกิดขึ้น  สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่น
จะเกิดการพัฒนาหรือการโน้มเอียงที่จะท า ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม…. 
   …............................................................................................................................... ................. 
............................................................................................................................................................................. .... 
................................................................................................................................................................................. 
  1.4 ผลส าเร็จที่วัดได้ 
    ....อธิบายความส าเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัด แสดงตัวชี้วัด (Key  Performance  Indicators  : 
KPIs) ที่วัดได้จริง ไม่จริงในโครงการพัฒนาท้องถิ่น ว่าส าเร็จอย่างไร.... 
    ................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. .... 
................................................................................................................................................................................. 
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ....ควรเสนอเป็นข้อ ๆ และการเสนอนั้นควรแยกออกเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก        
การเสนอปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่น ไม่ควรเสนอว่ามีงบประมาณไม่เพียงพอ เพราะจะกี่ปี กี่เดือน ร้อยๆ ปี      
ก็มีงบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากประเทศเราเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศยากจน ก าลังพัฒนาประเทศ   
จึงต้องใช้งบประมาณอย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุด...จึงควรน าเสนอในมิติด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกับเงินหรืองบประมาณที่มีอยู่ แต่ถ้าโครงการ งานใด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันซึ่ งจะท าให้เงินหรือ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกตัดทอน ลดลง น้อยลง หรือหน่วยงานอ่ืนมาใช้ ขอใช้เงินหรือ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ควรน าเสนอเป็นเรื่อง ๆ หรือเป็นประเด็น ๆ ให้ชัดเจน พร้อมเสนอ
แนวทางการแก้ไข.... 
  ….น าข้อ 1.3 มาประกอบข้อเสนอแนะด้วย.... (1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น) 
  ........................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... ............................. 
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................  

ข้อควรจ า 
ข้อความท่ีขีดเส้นใต้ไว้ให้ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท่านก็แก้ไขให้เป็นหน่วยงานของท่าน หรือข้อมูลใด ๆ ท่ีขีดเส้นใต้ไว้ แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยน
ในหน่วยงานของท่านท่ีเป็นจริง 
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