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ค ำน ำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นหนึ่งคณะ โดยมีหน้าท่ีก าหนดแนวทาง วิธีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมท้ังรายงานผลและ
เสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับต้ังแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นท่ีได้
จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หักทราบ คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตาม
ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หักสามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมี

จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้
ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก สามารถก ากับดูแล ทบทวน 
และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก จึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความส าคัญ 
ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเจดีย์หัก หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมท้ังงบประมาณในการด าเนินงาน 

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก 
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร  

3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หักว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่   
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้า
ส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
น าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความ
ต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเจดีย์หัก 
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บทสรุปของความส าคัญก็คือ น าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์  

เชิงคุณค่าในกิจกรรมสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น ต้ังรับ ให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน
องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หักให้เกิดประโยชน์ เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน โครงการต่าง ๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก 
โดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง 

 

2. วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว   

ว่าส่ิงใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนิ นการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้  

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้  

3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ         
การยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก 

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก  
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร/ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/

ผู้อ านวยการกองท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลเจดีย์หักหรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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3. ข้ันตอนการตดิตามและประเมนิผล 

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

(4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

3.1 การด าเนนิการตดิตามและประเมนิผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวน 3 คน  
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 2 คน 
3. ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง   จ านวน 2 คน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน 2 คน  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอง ค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก            

ต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังนี้ 

1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น      
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก  

2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา
ท่ีก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
นายกองค์การริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก เพื่อด าเนินการต่อไป 
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3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ก าหนดแบ่ง
ขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเจดีย์หัก ดังนี้ 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลัก
คืออะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวช้ีวัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้
แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล   
การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร        
มีข้อเสนอแนะในการติดามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสัง เกตแล้วน าผลท่ี
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

2. วางแผนการติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 
1. มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็กหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม 
แหล่งข้อมูล เวลาท่ีเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

3. การด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งส่ิงส าคัญท่ีตองการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย       
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การ
เขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความ
เหมาะสมของพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก  

5. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตามแบบ
ท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์
และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งปรากฏในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 

 
 

 
 
 

4



 
6. รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หักต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หักเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

7. การวินิจฉัยส่ังการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ผู้เกี่ยวข้องหรือ
ผู้มีอ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงาน
สรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก 

3.3 การรายงานผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก มีอ านาจ

หน้าท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนากยกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หักเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเจดีย์หัก และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 

 

 
 
 
 
 

ธันวาคม 
 

 
 
 
 
 
 
         ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น           ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล ผู้บริหารท้องถ่ิน รายงานผล 

ผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน สภาทอ้งถ่ิน 
คณะกรรมการ
พัฒนาทอ้งถ่ิน เสนอ เสนอ เสนอ 

5



 

4. เครื่องมือการตดิตามและประเมนิผล 

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ 
เป็นต้น หรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ ( Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัย
สภาพพื้นท่ีท่ัวไป อ านาจหน้าท่ี ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมท้ังเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ท่ีได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดรองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ีเป็นจริงต่อไป 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก 

ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. ก าหนดกรอบระยะเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 

- ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเจดีย์หัก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม หลังเสร็จส้ินโครงการ/กิจกรรม เพื่อรวบรวมข้อมูล
รายงานผลการติดตามและประเมินผล 

-รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ภายในก าหนดเวลา เพื่อให้นายกฯ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เจดีย์หัก/คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

2. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ท่ีได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก 

3. ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือท่ีมีอยู่จริงใน
องค์การบริหารส่วนต าบลเก้าเอ็นพียูเก้ามาปฏิบัติงาน 

4. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
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5. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล เจดีย์หัก ซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

6. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

5. ประโยชน์ของการตดิตามและประเมนิผล 

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ท่ีส าคัญ คือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่าง
ด าเนินโครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ 
แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้  

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่ นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินไปแนวทางเดียวกัน  

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต 

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็น
จริง    ท าให้ได้รับความเช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ต่าง ๆ  

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

6. การวินิจฉัย ส่ังการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับ
ส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก สามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
รัดกุม มีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยัง
สามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้ 

7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก แต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการในเขตต าบลเจดีย์หัก 

7



 

6. คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเจดยี์หกั 
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 ก าหนดว่า ให้ผู้บริหารแต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ประกอบด้วย 

1. นายสละ  นิ่มนวล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 6  ประธานกรรมการ 
2. นายสมชาย สมบุรณจร สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 9  กรรมการ 
3. นายเจียร  สุวรรณ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 7  กรรมการ 
4. นางพิศ  หงษ์ทอง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
5. นายธรรมนูญ บรรเจิดจรัสเลิศ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
6. นายด ารงศักดิ์ ศรีอรุณ  ผอ.รพ.สต.ห้วยหมู  กรรมการ 
7. นางสาวสมจิตร์ มั่นคง  ผอ.รพ.สต.เจดีย์หัก  กรรมการ 
8. นางนารีรัตน์ กันภูมิ  ผอ.กองคลัง   กรรมการ 
9. นายประทีป สมบูรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
10. นางลัดดา เอี่ยมมันต ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
11. นางนาถนภา ป้อมน้อย หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการ/เลขานุการ 
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1. สรุปผลการติดตามและประเมนิผล ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก 
"ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเท่ียวสง่างาม สืบสานวัฒนธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง เกษตร

ปลอดสารพิษ ยาเสพติดส้ินไป ใส่ใจส่ิงแวดล้อม พร้อมคุณภาพชีวิตท่ีดี" 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ไ ด้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้                

6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาท้องถ่ิน  
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจ านวนโครงการท่ีได้รับ

การอนุมัติให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏในแผน 

จ านวน
โครงการที่
ได้รบัอนุมัต ิ

จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ 

1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 47 29 29 

2. ด้านเศรษฐกจิพอเพียง 2 2 2 

3. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 0 0 

4. ด้านคุณภาพชีวิต 56 53 33 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 5 5 3 

6. ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 11 11 8 

รวม 122 100 75 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท้ังหมด 
122 โครงการ ได้รับการอนุมัติ 100 โครงการ น าไปด าเนินการได้ 75 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.48% 
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น และคิดเป็นร้อยละ 75% ของแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2563 
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ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณที่

จัดสรร 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ร้อยละ 

1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 15,033,000 9,095,286.71 60.24 

2. ด้านเศรษฐกจิพอเพียง 124,000 62,653,58 50.53 

3. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 0 

4. ด้านคุณภาพชีวิต 38,781,400 31,723,070.40 78.54 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 63,000 20,588 81.45 

6. ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 867,000 562,582.95 32.68 

รวม 54,868,400 41,464,181.64 75.57 
 
ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน  

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หักได้ด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชน ดีขึ้น ซึ่งผลจากการ
ด าเนินงานท่ีได้รับสรุปได้ ดังนี้ 

1. ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น 
2. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มข้ึน 
3. เด็กในพื้นท่ีได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน 
4. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบ้ียยังชีพทุกคน 
5. ผู้สูงอายุได้รับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ  
6. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากผลกระทบท่ีได้รับจากสาธารณภัยด้านต่าง ๆ  
7. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
8. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
9. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
10. ประชาชนได้รับการอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างอาชีพใหม่ ๆ  
11. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก 
12. ประชาชนได้รับบริการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หักได้ความสะดวก เช่น 

ประชาชนได้รับการบริการทางสาธารณูปโภคอย่างท่ัวถึง 
13. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เสนอแนะ ร้องเรียนต่อการท างานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลเจดีย์หัก และได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
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ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา 
1. เจ้าหน้าท่ียังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมายเท่าท่ีควร 
2. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอ  
3. ปัญหาการเก็บขยะไม่ท่ัวถึงของเจ้าหน้าท่ี 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หักมีปัญหาท่ีจะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก 
5. ประชาชนมีความต้องการให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาเป็นจ านวนมาก 
6. ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีจะสามารถ

ด าเนินการได้ 

อุปสรรค 
1. การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ังเครื่องมือ เครื่องใช้ในการท างานมีไม่

เพียงพอ ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หักมีงบประมาณจ ากัดในการด าเนินการแก้ไขปัญหาของ

ประชาชน 
3. การขยายตัวของเมืองในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หักสามารถด าเนินการได้เฉพาะงานตามอ านาจหน้าท่ี 

แนวทางการแก้ไข 
1. การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

-ให้เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรมตามหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ 
-ด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนการ

ด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ 
-บรรจุโครงการ/กิจกรรม ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
-จัดซื้อรถเก็บขยะเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
-พิจารณาด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อนท่ีสุด โดยค านึงถึงสถานะ

การเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2. การบริการประชาชน 

-จัดสถานท่ีให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ และมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ค าแนะน าท่ีดี 
-จัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง    

ในการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
-สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ี

ตรงกัน 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ใช้แบบ
รายงานตามรูปแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้ คือแบบการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแบบท่ีก าหนดให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ     20  

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย       60 

     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 
     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 

     3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 

     3.4 วิสัยทัศน์ 5 

     3.5 กลยุทธ์ 5 

     3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นของกลยุทธ์ 5 

     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 

     3.8 แผนงาน 5 

     3.9 ความเช่ือโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 

รวมคะแนน 100 

 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 

12



 
2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ใช้แบบรายงาน
ตามรูปแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้ คือแบบการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแบบท่ีก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี มี
รายละเอียด ดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

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

     5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
     5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

(5) 

     5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
     5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (5) 
     5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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2.3 ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยการก าหนดรูปแบบท่ีจะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนินโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้หรือไม่  

แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 
1. แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

การจัดเก็บข้อมูล 
1. จัดเก็บขอ้มูลจากการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ในการจัดท าโครงการ

พัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563) 
2. จัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลการด าเนินการจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและ

ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

แหล่งข้อมูล 
1. การด าเนินการตามภารกิจของส านัก/กอง และหน่วยงานราชการอื่น ๆ ท่ีได้ปรากฏตาม

โครงการพัฒนาในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
2. การด าเนินการจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (e-Plan)  
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1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเจดีย์หัก ได้ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว จากการประมวลผลข้อมูลการให้
คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ได้คะแนน ดังนี้ 

สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก 
เป็นดังนี้ 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  18.9 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ     20  18.54 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 56.31 
     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 9.27 

     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 9.45 

     3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 9 

     3.4 วิสัยทัศน์ 5 4.81 

     3.5 กลยุทธ์ 5 4.9 

     3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นของกลยุทธ์ 5 4.72 

     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 4.72 

     3.8 แผนงาน 5 4.9 

     3.9 ความเช่ือโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 4.54 

รวมคะแนน 100 93.75 

 
 
 
 
 
 

15



 
ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
ในด้านข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ซึ่งได้ตรวจสอบจาก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ข้อมูลดังกล่าวมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และแสดงถึงท่ีมาของ
ข้อมูลอย่างชัดเจน เป็นข้อมูลท่ีเป็นจริงน่าเช่ือถือได้ สามารถน าข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก และหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี  

 

การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
จากการตรวจสอบการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ความ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกพื้นท่ี
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา และแก้ไขปัญหา ตลอดจนการแสดงผลการด าเนินงานในปีงบประมาณท่ีผ่านมามีการ
แสดงผลกระทบปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเพื่อก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป 
ข้อมูลดังกล่าวเช่ือมโยง สอดคล้อง ชัดเจน  

 
ยุทธศาสตร์  
จากการประเมินยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้อง

เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค อันน าไปสู่การก าหนดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ส าหรับการจัดท าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ตลอดจนการพัฒนาในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับชาติอย่างชัดเจน
ครบถ้วน 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเจดีย์หัก ได้ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว จากการประมวลผลข้อมูลการให้
คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ได้คะแนน ดังนี้ 

สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก    
เป็นดังนี้ 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.45 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.36 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.45 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.18 

5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 57.72 

     5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 4.82 

     5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 5 
     5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) 4.63 

     5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 4.63 

     5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) 4.73 

     5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 4.54 

     5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 4.82 
     5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 4.73 

     5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 5 
     5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 5 
     5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ 

(5) 4.82 

     5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 5 

รวมคะแนน 100 95.16 
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การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
มีการวิเคราะห์ SWOT เพื่อประเมินสถานการณ์ปัจจัยภายในและภายนอกพื้นท่ี โดยมีการวิเคราะห์

ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ครบทุกด้าน 

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
-มีการวัดผลเชิงปริมาณจ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินงานตามแผน ตลอดจนจ านวนท่ีไม่สามารถ

ด าเนินการได้ แต่ยังมีบางโครงการ/กิจกรรมท่ีไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
-มีการวิเคราะห์ผลกระทบโครงการท่ีด าเนินการในเชิงปริมาณ 

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
-มีการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการในพื้นท่ีตรงต่อ

ความต้องการของประชาชน แต่บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ท้ังหมดเนื่องจากมีข้อจ ากัด
ทางด้านงบประมาณ และสภาพพื้นท่ีท่ีจะด าเนินการ มีการวิเคราะห์ผลกระทบโครงการท่ีด าเนิน การในเชิง
คุณภาพ 

-มีการวิเคราะห์ผลกระทบโครงการท่ีด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มีการวิเคราะห์แผนงานท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา และสอดคล้อง

กับการแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักประชารัฐ 
โครงการพัฒนา 
-โครงการพัฒนามีช่ือโครงการและวัตถุประสงค์ชัดเจนเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
-วัตถุประสงค์โครงการชัดเจน สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงาน 
-เป้าหมายหรือผลผลิตของโครงการค่อนข้างชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณรายจ่าย 
-โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
-เป้าหมายโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
-โครงการค่อนข้างสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
-โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
-โครงการท่ีด าเนินการก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 
-การใช้จ่ายงบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย ประหยัด มีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีความ

ยุติธรรม โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง แต่บางโครงการยังมีการโอน
งบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากมีเป้าหมายโครงการเพิ่มขึ้น 

-มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

-มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
-ผลท่ีเกิดขึ้นตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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3. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) จากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Plan) 

โครงการที่ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 100 โครงการ 
1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และโครงการท่ีได้รับการอนุมัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการท่ีปรากฏตามแผนการด าเนินการ จ านวนโครงการท่ีได้รับการอนุมัติ 

คิดเป็นร้อยละ 
ประจ าปี 
2563 

เพิ่มเติม  
ครั้งท่ี 1-2 

รวม 
ประจ าปี 
2563 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

รวม 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

47 0 47 29 0 29 61.70 

2. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 2 0 2 2 0 2 100 

3. ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว 1 0 1 0 0 0 0 

4. ด้านคุณภาพชีวิต 54 2 56 53 0 53 94.64 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

5 0 5 5 0 5 100 

6. ด้านการเมืองการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

11 0 11 11 0 11 100 

รวม 120 2 122 100 0 100 81.97 
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งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนงบประมาณท่ีปรากฏตามแผนการด าเนินงาน 

ประจ าปี 2563 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1-2 จ่ายขาดเงินสะสม รวม 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

49,914,000 0 0 49,914,000 

2. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 200,000 0 0 200,000 

3. ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว 100,000 0 0 100,000 

4. ด้านคุณภาพชีวิต 40,030,800 360,000 0 40,390,800 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1,300,000 0 0 1,300,000 

6. ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

1,620,000 0 0 1,620,000 

รวม 91,994,800 360,000 0 92,354,800 
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งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนงบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติ 

ประจ าปี 2563 จ่ายขาดเงินสะสม รวม 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 15,033,000 0 15,033,000 

2. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 124,000 0 124,000 

3. ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว 0 0 0 

4. ด้านคุณภาพชีวิต 38,781,400 0 38,781,400 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 63,000 0 63,000 

6. ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 867,000 0 867,000 

รวม 54,868,400 0 54,868,400 
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รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563) 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนงบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา 
จ านวนงบประมาณ 
ท่ีได้รับการอนุมัติ 

งบประมาณท่ีเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 49,914,000 15,099,000 9,095,286.71 60.24 

2. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 200,000 124,000 62,653.58 50.53 

3. ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว 100,000 0 0 0 

4. ด้านคุณภาพชีวิต 40,390,800 38,781,400 31,723,070.40 74.54 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 130,000 63,000 20,588 81.45 

6. ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 1,620,000 867,000 562,582.95 32.68 

รวม 92,354,800 54,868,400 41,464,181.64 75.57 
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โครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563) 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการท่ี
ด าเนินการเสร็จ 

จ านวนโครงการท่ีอยู่
ระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการท่ียัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ท้ังหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 25 86.21 4 13.79 0 0 29 100.00 

2. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 2 100.00 0 0 0 0 2 100.00 

3. ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. ด้านคุณภาพชีวิต 33 62.26 0 0 20 37.74 53 100.00 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 3 60.00 0 0 2 40.00 5 100.00 

6. ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 8 72.73 0 0 3 27.27 11 100.00 

รวม 71 71.00 4 4.00 25 25.00 100 100.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

-มีการวางแผนโครงการ ท้ังหมด 29 โครงการ ด าเนินการเสร็จส้ิน 25 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ท้ังหมด 4 โครงการ  ดังนี้ 

ตารางที่ 1  

ท่ี โครงการท่ีด าเนินการเสร็จส้ินตามรอบการประเมิน งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงาน
วางท่อระบายน้ าและบ่อพัก หมู่ท่ี 2 (บริเวณซอย
บ้านหนองเจ๊ ข้างโรงงานเถ้าเจ่ียหลี 2) 

365,000 363,000 2,000 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 
(บริเวณซอยสะพานขาวต่อจากโครงการเดิม) 

378,000 377,000 1,000 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงาน
วางท่อระบายน้ าและบ่อพัก หมู่ท่ี  3 (บริเวณบ้าน
นายบุญล้อม - บ้านคุณผ้ึง) 

751,000 540,000 211,000 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงาน
วางท่อระบายน้ าและบ่อพัก หมู่ ท่ี 3 (บริเวณริม
คลอง - บ้านนางยุพา) 

482,000 480,500 1,500 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงาน
วางท่อระบายน้ าและบ่อพัก หมู่ท่ี 3 (บริเวณบ้าน
คุณสาหร่าย) 

246,000 245,500 500 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
แบบโอเวอร์เลย์ หมู่ท่ี 4 (บริเวณซอยอรัญญิกซอย 1) 

748,000 445,000 303,000 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 
(บริเวณบ้านนายมานพ นาคหนู) 

504,000 337,000 167,000 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงาน
วางท่อระบายน้ าและบ่อพัก หมู่ท่ี 5 (บริเวณซอย
หลังทีคอน) 

1,050,000 735,000 315,000 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงาน
วางท่อระบายน้ าและบ่อพัก หมู่ท่ี 5 (บริเวณบ้านน้า
ช่ืน)  

270,000 269,000 1,000 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 
(บริเวณบ้านนางบุญช่วย ไทยนกเทศ) 

286,000 284,000 2,000 

11 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกบอดอัดแน่น 
พร้อมวางท่อระบายน้ าลอดถนน หมู่ท่ี 6 (บริเวณ
บ้านนายเพชร รอดเรื่อง)  

394,000 386,000 8,000 

12 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 
(บริเวณบ้านนางละมูล ศรีนวลรอด) 

327,000 326,000 1,000 
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ท่ี โครงการท่ีด าเนินการเสร็จส้ินตามรอบการประเมิน งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

13 โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 
(บริเวณหลังบ้านนายแสวง) 

210,000 210,000 0 

14 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
รางวี หมู่ ท่ี 7 (บริเวณบ้านผู้ช่วยสุรินทร์ - ศาลา
SML)  

554,000 490,000 64,000 

15 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
งานปรับปรุงท่อระบายน้ าเดิม หมู่ท่ี 8 (บริเวณหน้า
อู่ผู้ใหญ่ด ารง - หน้าบ้านคุณนาม ต้ังอารมณ์) 

1,139,000 1,050,000 89,000 

16 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
งานวางท่อระบายน้ าและบ่อพัก หมู่ท่ี 8 (บริเวณ
บ้านคุณเอนก ถึงบ้านเจ๊ง้อ) 

306,000 306,000 0 

17 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
งานวางท่อระบายน้ าและบ่อพัก หมู่ท่ี 8 (ซอย 5 
บ้านทุ่งตาล) 

163,000 163,000 0 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 
(บริเวณบ้านนายช่างเกลียว)  

125,000 125,000 0 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 
(บริเวณบ้านนางน้อย เสียงพรหม) 

92,000 92,000 0 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 
(บริเวณบ้านส้มปั้น) 

553,000 510,000 43,000 

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 
(บริเวณโรงงานพิสมัย - บ้านนายพูน) 

646,000 574,000 72,000 

22 โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ ท่ี  10 
(บริเวณรอบบ่อบ าบัด หมู่บ้านเอื้ออาทร) 

571,000 490,000 81,000 

23 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมต่อท่อระบายน้ าแขวงการทาง (บริเวณปาก
ทางเข้าห้างแม็คโคร) หมู่ท่ี 11  

40,000 30,000 10,000 

24 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 12 (บริเวณบ้านสร้างมิตร) 32,000 31,286.71 713.29 

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 12 
(บริเวณซอยร่มฟ้า 11 เช่ือม ซอยบ้านร่มฟ้า 13)  

236,000 236,000 0 

รวม 10,468,000 9,095,286.71 1,372,713.29 
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ท่ี โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ท่ี 7 (บริเวณท่ีสาธารณะ 
จ านวน 2 แห่ง) 

1,253,000 0 1,253,000 

2 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่บ้านชิตชัยนิเวศน์ หมู่ท่ี 12 (บริเวณจากทางเข้า
ด้านถนนเพชรเกษม - บ้านเลขท่ี 11/18)  

2,162,000 0 2,162,000 

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
แบบโอเวอร์เลย์ หมู่ท่ี 13 (บริเวณประตูหลัง
โรงเรียนวัดเขาวัง เช่ือมต่อเขตเทศบาลเมืองราชบุรี) 

513,000 0 513,000 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 13 
(บริเวณรอบเขาวังต่อจากโครงการเดิม) 

637,000 0 637,000 

รวม 4,565,000 0 4,565,000 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจพอเพยีง 

-มีการวางแผนโครงการ ท้ังหมด 2 โครงการ ด าเนินการเสร็จส้ิน 2 โครงการ ดังนี้ 
 

ท่ี โครงการท่ีด าเนินการเสร็จส้ินตามรอบการประเมิน งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 โครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริ 

24,000 23,891 109 

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

100,000 38,762.58 61,237.42 

รวม 124,000 62,653.58 61,346.42 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

-ไม่มีการวางแผนการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านคุณภาพชีวิต 

-มีการวางแผนโครงการ ท้ังหมด 53 โครงการ ด าเนินการเสร็จส้ิน 33 โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ
ท้ังหมด 20 โครงการ  ดังนี้ 

 

ท่ี โครงการท่ีด าเนินการเสร็จส้ินตามรอบการประเมิน งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาตามอัธยาศัย
ของเยาวชนต าบลเจดีย์หัก 

150,000 128,052.79 21,947.21 

2 โครงการค่ายพุทธบุตร 150,000 105,030.79 44,969.21 

3 โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด 100,000 99,227.79 772.21 

4 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 100,000 33,986.56 66,013.44 

5 โครงการแข่งขันทักษะเด็กปฐมวัย 12,000 3,999.79 8,000.21 

6 โครงการเยาวชนนักอนุรักษ์ 100,000 96,797.79 3,202.21 

7 โครงการกิจการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเจดีย์หัก 70,000 69,914.79 85.21 

8 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) จ านวน 3 โรงเรียน 

2,624,000 2,316,940 307,060 

9 ส่งเสริมสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็ก
นักเรียนภายในต าบลเจดีย์หัก 

1,500,000 813,023.04 686,976.96 

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,254,150 1,001,260 252,890 

11 โครงการดูแลเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสารและการ
เรียนรู้ 

2,624,000 2,316,940 307,060 

12 โคร ง ก าร รณร ง ค์  ป้ อ ง กั น และควบ คุม โ รค
ไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วมในชุมชนต าบลเจดีย์หัก 

330,000 306,696.61 23,303.39 

13 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

9,100 9,043.20 56.80 

14 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

190,000 154,970 35,030 

15 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพใน
ชุมชน 

100,000 84,000 16,000 
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ท่ี โครงการท่ีด าเนินการเสร็จส้ินตามรอบการประเมิน งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

16 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และศึกษาดูงาน 

64,000 38,100 25,900 

17 โครงการอาหารปลอดภัย 30,000 2,568 27,432 

18 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเรื่องยุติความรุนแรง
ในครอบครัว 

25,000 24,632.40 367.60 

19 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 250,000 157,260.80 92,739.20 

20 โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 30,000 8,475.40 21,524.60 

21 โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.เจดีย์หัก 605,000 292,178.50 312,821.50 

22 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรี ต าบล
เจดีย์หัก 

170,000 29,105.20 140,894.80 

23 โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะส้ันแก่
ประชาชนต าบลเจดีย์หัก 

100,000 20,941.50 79,058.50 

24 โครงการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 20,000 15,241 4,759 

25 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานท่ีกลางส าหรับ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและ
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  

20,000 20,000 0 

26 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ 20,000 16,830.40 3,169.60 

27 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในต าบล    เจดีย์
หัก 

21,876,000 19,011,300 2,864,700 

28 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการในต าบล     เจดีย์
หัก 

5,000,000 5,200,800 799,200 

29 โครงการสนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

120,000 81,500 38,200 

30 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 

30,000 15,012.10 14,987.90 

31 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน 30,000 17,635.20 12,364.80 

32 โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา 1,000 369.79 63.21 

33 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.เจดีย์หัก 

50,000 50,000 0 

รวม 37,754,250 31,534,833.44 6,219,416.56 
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ท่ี โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 โครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

70,000 0 70,000 

2 โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 10,000 0 10,000 

3 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสุนัขแมวและขึ้น
ทะเบียนสุนัขแมว 

30,000 0 30,000 

4 โครงการทบทวนข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

10,000 0 10,000 

5 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ผู้สูงอายุ 30,000 0 30,000 

6 โครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง 80,000 0 80,000 
7 โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย 30,000 0 30,000 
8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์

ชุมชนท้องถิ่น OTOP 
20,000 0 20,000 

9 โครงการเปตองผู้สูงวัยร่วมใจสร้างสุขภาพ 30,000 0 30,000 

10 โครงการสงเคราะห์เด็กก าพร้าผู้พิการผู้ด้อยโอกาส
และผู้ยากไร้ 

3,000 0 3,000 

11 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลเจดีย์หัก 

460,000 0 460,000 

12 โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบลเจดีย์หัก 

100,000 0 100,000 

13 โครงการฝึกซ้อมแผนเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

100,000 0 100,000 

14 โครงการส่งเสริมการบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติดและฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัด 

50,000 0 50,000 

15 โครงการรณรงค์ ป้องกัน ต่อต้านและห่างไกลยา
เสพติด 

30,000 0 30,000 

16 โครงการส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 40,000 0 40,000 
17 โครงการ อบต.พบประชาชน 30,000 0 30,000 
18 โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 100,000 0 100,000 

19 โครงการจัดงานมัสการองค์พระธาตุเจดีย์ (เจดีย์หัก) 30,000 0 30,000 
20 โครงการท่องเท่ียวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง 20,000 0 20,000 

รวม 1,273,000  1,273,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-มีการวางแผนโครงการ ท้ังหมด 5 โครงการ ด าเนินการเสร็จส้ิน 3 โครงการ ไม่ได้ด าเนินการท้ังหมด   
2 โครงการ ดังนี้ 

 

ท่ี โครงการท่ีด าเนินการเสร็จส้ินตามรอบการประเมิน งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 โครงการรณรงค์และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 40,000 6,185.20 33,814.80 
2 โครงการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม 10,000 9,908 91.20 
3 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในชุมชนและ

ส่งเสริมกิจกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
5,000 4,494 506 

รวม 55,000 20,588 34,412 

 
 

ท่ี โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 โครงการบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือน 3,000 0 3,000 
2 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยใน

ชุมชน 
5,000 0 5,000 

รวม 8,000 0 8,000 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 

-มีการวางแผนโครงการ ท้ังหมด 11 โครงการ ด าเนินการเสร็จส้ิน 8 โครงการ ไม่ได้ด าเนินการท้ังหมด 
3 โครงการ ดังนี้ 

 

ท่ี โครงการท่ีด าเนินการเสร็จส้ินตามรอบการประเมิน งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

176,000 175,621 379 

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกฝังและ
เผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

20,000 10,971 9,029 

3 โครงการทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินการทางวินัยเบื้องต้น 

20,000 8,746 11,254 

4 โครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลและการ
จัดงานรัฐพิธี  ราชพิธี ซึ่งเป็นวันส าคัญของทาง
ราชการ 

200,000 83,900 116,100 

5 โครงการแผนท่ีภาษีและลงทะเบียนทรัพย์สิน 300,000 213,900 86,100 
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ท่ี โครงการท่ีด าเนินการเสร็จส้ินตามรอบการประเมิน งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

6 โครงการจัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

17,000 16,236.80 763.20 

7 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 40,000 39,396.35 603.65 
8 โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
14,000 13,811.80 188.20 

รวม 787,000 562,582.95 224,417.05 
 
 
 

ท่ี โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้น าชุมชนในการ
บริหารท้องถิ่น 

20,000 0 20,000 

2 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของศูนย์ยุติธรรมต าบลเจดีย์หัก (เชิงรุก) 

30,000 0 30,000 

3 โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ อปท.
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ. 2540 

30,000 0 30,000 

รวม 80,000 0 80,000 
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๑.  สรุปผลการพัฒนาทอ้งถ่ินในภาพรวม 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมี ส่วนร่ วมด้วย ท้ังนี้  ตามหลักเ กณฑ์และวิ ธี การท่ีกฎหมายบัญญัติ  ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ี เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี     

ดังนั้น เพื่อใหก้ารปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หักจึงขอประกาศผลการด าเนินงานการ
จัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานรวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายและคาดหวังท่ีจะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หักเป็น
ต าบลท่ีมีขนาดพื้นท่ีค่อนข้างใหญ่ ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนท่ีสงบสุข น่ าอยู่ และมีฐานะความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

"ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสง่างาม สืบสานวัฒนธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง เกษตร
ปลอดสารพิษ ยาเสพติดสิ้นไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมคุณภาพชีวิตที่ดี" 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ไ ด้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้                

6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนนเส้นทางคมนาคม สะพาน 

ระบบการระบายน้ า การพัฒนาแหล่งน้ า จัดให้มีไฟฟ้า/น้ าประปาใช้อย่างท่ัวถึง ขยายเขตไฟฟ้า/ประปาตาม
สภาพพื้นท่ีให้ครอบคลุมและท่ัวทั้งต าบลเจดีย์หัก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจพอเพยีง 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม

การสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ พัฒนาระบบชุมชนและระบบสินค้าทางการเกษตรของต าบลเจดีย์หัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มีความพร้อมต้อนรับ

นักท่องเท่ียวตามฤดูการต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนา

คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสให้มีชีวิตท่ีดีขึ้น ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน

ชุมชน การป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชน จัดให้มีระบบการก าจัดขยะต้ังแต่ต้น
ทาง รวมท้ังระบบการบ าบัดน้ าเสียในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานและการปลูกฝัง
จิตส านึกท่ีดีของเจ้าหน้าท่ี สนับสนุนให้ด าเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันภายใน
องค์กร 

องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนท ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันท่ี 
14 มิถุนายน 2562 โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท้ังหมด 122 โครงการ ได้รับการอนุมัติ 100 โครงการ น าไปด าเนินการได้ 
75 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.48% ของแผนพัฒนาท้องถิ่น และคิดเป็นร้อยละ 75% ของแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏในแผน 

จ านวน
โครงการที่
ได้รบัอนุมัต ิ

จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ 

1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 47 29 29 

2. ด้านเศรษฐกจิพอเพียง 2 2 2 

3. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 0 0 

4. ด้านคุณภาพชีวิต 56 53 33 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 5 5 3 

6. ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 11 11 8 

รวม 122 100 75 

 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2562 โดยมีโครงการท่ีบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 100 โครงการ 
งบประมาณ 54,868,400 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้  

 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณที่

จัดสรร 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ร้อยละ 

1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 15,033,000 9,095,286.71 60.24 

2. ด้านเศรษฐกจิพอเพียง 124,000 62,653,58 50.53 

3. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 0 

4. ด้านคุณภาพชีวิต 38,781,400 31,723,070.40 78.54 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 63,000 20,588 81.45 

6. ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 867,000 562,582.95 32.68 

รวม 54,868,400 41,464,181.64 75.57 
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563) เป็นไปด้วยความถูกต้องและ
บรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือส่ังการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หักจึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) และได้น าข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ 
ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หักควรมีการเสนอการก าหนดเครื่องมือ 
อุปกรณ์ ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือส าหรับการติดตามและประเมินผลท่ีหลากหลายและมีแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย 

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการน าผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความส าคัญในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี เพื่อน ามาก าหนด
แนวทางการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา 

4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในช่วงต้นปีงบประมาณ 
เพราะอาจจะท าให้ส้ินปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการโครงการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ และอาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจต่อการด าเนินงาน เพราะ
ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีได้เท่าท่ีควร 

5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีต าบลเจดีย์หัก เพื่อให้เป็นท่ีรู้จัก
แพร่หลาย และยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ท าให้ชุมชน
เกิดความเข้มแข็งมากขึ้น 
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