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หน้า 1 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
ความหมายการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ 
กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงานนโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กร
ว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ 
ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้อง  
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของ 
การวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตาม
และประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น         
ซึ ่งครอบคลุมถึงสิ ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือ
ทร ัพยากรท ี ่ ใช ้ โครงการ ( input)  การต ิดตามและประเม ินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏ ิบ ัติ  
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย 
(policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ
จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือ  ในการปรับปรุงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้
เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า      
ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม 
องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ และท่ีสำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบ
โครงการโดยตรง 
 
 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนา
ท้องถิ ่นไปสู ่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมารรายจ่ายเพิ ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม 
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่น ๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้อง  
มีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด        
ก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน คือเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบ       
และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง
แผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการ
สาธารณะมากที่สุดและเมื ่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั ่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั ่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิด
ประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้
จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง   

 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน 
 ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
 ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
 ๓) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
 ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม 
 ๕) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน 
 ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
 ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
 ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
 ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

  ขั้นตอนที่ ๑   
องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ดังนี้   

 ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย  
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน  
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ  

อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  
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กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและ อาจได้รับ

การคัดเลือกอีกก็ได ้ 
  ขั้นตอนที่ ๒    
  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่   
  (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน     
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  ขั้นตอนที่ ๓    

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาแล้ว ให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

2. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
3. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน       

ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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คณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ

ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น
ต่อผู้บริหำรท้องถิ่น

เสนอรำยงำนต่อสภำท้องถิ่น

/คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น

ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ภำยในสิบห้ำวันนับ

ผู้บริหารท้องถิ่น 
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 4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
     สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  ดังนี้   

 การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(1) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกำหนด ดังนี้ 
 - แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)  

 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
  เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบกำกับการจัดทำแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการ

ปฏิบัติงาน แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ
ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือ
ที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

(1) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกำหนด ดังนี้ 
  - แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  - แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  - แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (2) ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  
      - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 

เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเพื่อจัดทำบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 

      - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กำหนด 

  - แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  - แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

๑) ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอน

การปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
นำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

http://www.dla.go.th/
https://www.thongthinlaw.com/2022/08/081036086-19-2565.html
https://www.thongthinlaw.com/2022/08/081036086-19-2565.html
https://www.thongthinlaw.com/2022/08/081036086-19-2565.html
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๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปล ี ่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการ

เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปล ง
วัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำ
โครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าว
เกิดจากสาเหตุอะไร เพ่ือนำมาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการ
นำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก
สาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน
ของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) 
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน
แล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผล
ของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการ
หรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการเพื่อให้การนำโครงการ
ไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ       
ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลต่าง ๆ) 
  ๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที ่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง             
หรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง        
  ๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร
จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับ        
การแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการ ที่มี
ล ักษณะแข่งข ันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประส ิทธิภาพในก ารแก้ไขปัญหา                
ของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป  
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

 
 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์

ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1. การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
  2. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
  3. การพัฒนากลุ่มอาชีพก้าวหน้า  
  4. การพัฒนาการกีฬา 
    1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

โดยได้กำหนดโครงการท่ีจะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนา ปี พ.ศ. 2565 
จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู ่ 108 240,468,900 
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 18 1,597,970 
การพัฒนากลุ่มอาชีพก้าวหน้า  6 900,000 
การพัฒนาการกีฬา 4 1,259,000 

รวม 136 244,225,870 
 
    1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ 
 

ตารางานแสดงโครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1. การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู ่ 108 439,448,900.00 43 15,242,939.50 
2. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 18 1,597,970.00 12 1,167,180.00 
3. การพัฒนากลุม่อาชีพก้าวหน้า  6 450,000.00 2 30,000.00 
4. การพัฒนาการกีฬา 4 1,259,000.00 2 15,000.00 

รวม 136 442,755,870.00 59 16,455,119.50 
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ตารางสรุปการใชจ้่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ยุทธศาสตร์ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
1. การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู ่ 31 13,409,719.15 20 11,192,463.15 
2. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 9 1,009,405.74 9 1,009,405.74 
3. การพัฒนากลุม่อาชีพก้าวหน้า  - - - - 
4. การพัฒนาการกีฬา - - - - 

รวม 40 14,419,124.89 29 12,201,868.89 
 

    1.4 ผลที่ได้จากการดำเนินงาน 
  การรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
  1) ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

      - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น      
มีการดำเนินการครบทุกขั ้นตอน การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล         
โคกไม้ลายมีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน  

 2) คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  
      1. แบบประเมินเพื ่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ ่น ตามแบบประเมินเพื ่อความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น รวม 100 คะแนน ได้ 94 คะแนน ดังนี้ 
   - ด้านข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

มีการประเมินรวม 18 คะแนน  
   - ด้านการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้

ลาย มีการประเมินรวม 14 คะแนน  
   - ด้านยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย มีการประเมินรวม 62 

คะแนน  
      2. ตามแบบประเมินเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย รวม 100 คะแนน ได้ 96 คะแนน  
  การนำแผนไปปฏิบัติ 

  ๑) การดำเนินโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ คิด
เป็นร้อยละ 30.10 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น คือ  

- โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน 196 โครงการ 
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน 59 โครงการ 

  2) ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ เนื่องจากมีผลกระทบในการดำเนิน
โครงการจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
(COVID-19) 



 
หน้า 9 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้ 
คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น  เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ
นั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ ซึ ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม มีรายละเอียดประเด็นที่ต้อง
พิจารณา รวม 100 คะแนน  ประกอบด้วย 
  1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
  3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
      3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 5 คะแนน 
      3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 คะแนน 
      3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 5 คะแนน 
      3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
      3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 คะแนน 
      3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คะแนน      
      3.7 วิสัยทัศน์ 5 คะแนน     
      3.8 กลยุทธ์ 5 คะแนน 
      3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
      3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 5 คะแนน 
      3.11 แผนงาน 5 คะแนน 
      3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
 
     2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตาม    
และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบ      
ที ่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น           
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม มีรายละเอียดประเด็นที่ต้องพิจารณา รวม 100 คะแนน  
ประกอบด้วย 
  1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
  2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 คะแนน 
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  5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 คะแนน ประกอบด้วย 
      5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
      5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
      5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
5 คะแนน 
      5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
      5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
คะแนน 
      5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 5 คะแนน 
  6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 35 คะแนน 
      6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม 5 
คะแนน 
      6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน 5 
คะแนน 
      6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 5 คะแนน 
      6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นท่ีนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ 5 คะแนน 
      6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา 
ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้อถิ่น 5 คะแนน 
      6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 5 คะแนน 
      6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหาร
จัดการน้ำ 5 คะแนน 
 
     2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นควร
พิจารณา คือ 
  1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 
100 คะแนน 
   - ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ควรให้คะแนน 10-9-8-7-6 
   - ข้อที ่กำหนดให้คะแนนเต็ม 5 คะแนน ควรให้คะแนน 5-4-3-2-1 หรือ 5.0-
4.50-4.0-3.50-3.0 
  2) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 
100 คะแนน 
   - ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ควรให้คะแนน 10-9-8-7-6 
   - ข้อที ่กำหนดให้คะแนนเต็ม 5 คะแนน ควรให้คะแนน 5-4-3-2-1 หรือ 5.0-
4.50-4.0-3.50-3.0 
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  3) กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นกำหนดขึ้นเอง ทั้งนี้ ต้องให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์คะแนนที่ยึดโยงอย่างต่ำร้อยละ 80 ที่จะต้องได้
มากกว่าและน้อยกว่าด้วย/ต้องไม่กำหนดเมื่อผลรวมแล้วเกณฑ์ต่ำสุดคือ 80 คะแนน หรือร้อยละ 80 เกณฑ์ที่
กำหนดไว้ต้องมีน้อยกว่า 80 คะแนน หรือมีน้อยกว่าร้อยละ 80 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและ 
ประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากคะแนน เต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว 
ผลต่ำกว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง 
  เมื ่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นประชุมและดำเนินการให้ 
คะแนนเสร็จสิ้นแล้วให้จัดทำเป็นประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ ่นและผลการให้คะแนนการติดและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศ ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 
อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นส่งประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผล 
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดและประเมินผลโครงการ       
เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ          
ที่เก่ียวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบ
ด้วยและลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
     2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  ดังนี้   

 การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(1) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกำหนด ดังนี้ 
 - แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)  

 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
  เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบกำกับการจัดทำแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการ

ปฏิบัติงาน แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ
ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือ
ที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

http://www.dla.go.th/
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(1) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกำหนด ดังนี้ 

  - แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  - แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  - แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (2) ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  
      - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 

เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเพื่อจัดทำบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 

      - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กำหนด 

  - แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  - แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
     2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 
     1) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยทุธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 

https://www.thongthinlaw.com/2022/08/081036086-19-2565.html
https://www.thongthinlaw.com/2022/08/081036086-19-2565.html
https://www.thongthinlaw.com/2022/08/081036086-19-2565.html
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     2) แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะลักษณะภูมปิระเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ
ของดิน  ลักษณะของแหล่งนำ้ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ดา้น
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับ
จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  
 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนสง่ 
การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 
 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/์กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน่ การนบัถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพืน้เมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมทำร่วมตัดสนิใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรบั
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3)  
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   2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ ผลของการบังคบัใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ เป็น
ต้น 
 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปน็อยู่ทั่วไป 
เป็นต้น 
 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ที่สีเขียว ธรรมชาตติ่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มผีล
ต่อสิ่งแวดล้อมและการพฒันา 
 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบนัและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนนิงาน
ได้แก ่S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 
 

(3)  
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   3. ยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

3. ยุทธศาสตร์  ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้   

3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตแิละ 
Thailand 4.0 
 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชา
รัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 
 

(10) 
 
 

 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชดัเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เปน็ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสัมพนัธ์กับโครงการพฒันาท้องถิ่น  
 

(5) 
 
 

 

3.5 กลยุทธ ์
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนนิการให้บรรลุ
วิสัยทัศนน์ั้น  
 

(5) 
 
 

 

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ ์
 
 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนนุต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีช่ัดเจน 

(5) 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)   

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร(์Positioning) 
 
 
 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 
 

(5)  

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัดค่าเปา้หมาย กลยุทธ์จุดยนืทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสูก่ารพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม่จังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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     3) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื ่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการนำแผนพฒันาท้องถิ่นไปปฏบิัติในเชิงปรมิาณ  10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยทุธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบดว้ย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

(5) 

    5.4 โครงการมีความสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคลอ้งกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมัน่คง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

(5) 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 
รวมคะแนน 100 
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     4) แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

   เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand(Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 
 
 

 

2. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชงิปริมาณ 

   1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลตินั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรอืไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามทีไ่ด้
กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนท่ีไมส่ามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร ่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสทิธิภาพ(Efficiency)ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว ้
   2) วิเคราะหผ์ลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชงิคุณภาพ 

   1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกจิ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆที่
ดำเนินการในพื้นที่น้ันๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไมแ่ละ
เป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภณัฑ์ การดำเนินการต่างๆ  มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัตริาชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคยีงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
   2) วิเคราะหผ์ลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จัดทำโครงการพฒันาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอ่กัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนีเ้ป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทศัน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแลว้
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

  

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตผุล วิธีการดำเนนิงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจน  มลีักษณะเฉพาะเจาะจง 

  

5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)มีความชดัเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเทา่ไร กลุม่เป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลติอย่างไร กลุ่มเปา้หมาย พ้ืนท่ีดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปา้หมาย
หลัก ใครคือกลุม่เป้าหมายรอง 

  

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์ 
20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ   
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน (4) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกดิความ
มั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน 

  

5.5 เป้าหมาย(ผลผลิต ของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพฒันาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาต ิ

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวสิัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยดึหลักการ
นำไปสู่การปฏิบตัิให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพ้นกับดักรายไดป้าน
กลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศกัยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏริูป
ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมคีุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคม (4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมภิาคและความเป็นเมือง (5) 
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับThailand 
4.0 
 
 
 
 
 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based Economy หรือ เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย 
ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภณัฑ์ไปสู่สินค้าเชิง นวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอตุสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้น ภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึง โครงการ
ที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรยีบเชิง
เปรียบเทยีบ เช่น ด้าน การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

  

5.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา ของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลือ่นการ พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวดั ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ 
นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ เดนิทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ไดก้ำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 
 
 
 

  

5.8 โครงการแก้ไข 
ปัญหาความยากจน หรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติ มัน่คง มั่ง 
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก 
ประชารัฐ 
 
 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใตพ้ื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดำเนินการ
เองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิน่มีความ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  

5.9 งบประมาณที่
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ ในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 
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ประเด็น 
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เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม 
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องสอดคล้องกับ โครงการถกูต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใส
ในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ ์
 
 
 
 

  

5.11 มีการกำหนด 
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจการกำหนด 
ร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่ สิ่งที่ได้รบั (การ
คาดการณ์คาดวา่จะได้รับ) 
 
 
 

  

5.12 ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม โครงการพฒันาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่เกดิขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ ความสำเร็จได้ (3) ระบสุิ่งที่
ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สดุและสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็น เหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการ
บ่ง บอกเวลาได ้
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 
 1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 
     1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ ความเห็น 
ของคณะกรรมการ 

1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ  

20 
(3) 

18 
2 

90 
66.67 

 
ขอให้เพิ่มเติมข้อมลู
แหล่งน้ำและพื้นที่
เกษตร 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง  (2) 2 100 ข้อมูลครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 
 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม  (2) 2 100 ข้อมูลครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 20 100 

2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18 90 

3.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 58 97 

    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 10 100 

    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 10 100 

    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 10 100 

    3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 4 80 

    3.5 กลยุทธ์  (5) 5 100 

    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4 80 

    3.7 จุดยืนทางยทุธศาสตร์ (5) 5 100 

    3.8 แผนงาน (5) 5 100 

    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 5 100 

รวมคะแนน 100 96 96 
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ของคณะกรรมการ 

 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐาน  (2) 2 100 ข้อมูลครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 
 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ  (2) 2 100 ข้อมูลครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 
 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  (2) 2 100 ข้อมูลครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 
 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  (2) 2 100 ข้อมูลครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 
 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 100  

 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การดำเนินการประชุมประชาคมทอ้งถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 2 66.67 การสำรวจและจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อการจดัท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ครบถ้วน แต่ไม่ได้ใช้
ข้อมูลจาก จปฐ. 

รวม 20 18 90  

 
     1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 

ประเด็น 
การ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ ความเห็น 
ของคณะกรรมการ 

2. การ
วิเคราะห์
สภาวการณ์
และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที ่ครอบคลุมความเชื ่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
(5) 

 
4 

 
80 

 
มคีวามเชื่อมโยงและความ
สอดคล้องระหว่าง
ยุทธศาสตร ์
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ประเด็น 

การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ ความเห็น 
ของคณะกรรมการ 

2. การ
วิเคราะห์
สภาวการณ์
และ
ศักยภาพ 
(ต่อ) 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิน่ รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
(5) 

 
4 

 
80 

 
มีความเชื่อมโยงและความ
สอดคล้องระหว่าง
ยุทธศาสตร ์

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ ผลของการบังคบัใช้ สภาพการณ์ที่
เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 3 100 ดำเนินการออกใบอนุญาต
ปลูกสร้าง ต่อเติม รื้อถอน
อาคาร ทำให้การก่อสร้างได้
มาตรฐาน ปลอดภยั มั่นคง 
แข็งแรงตลอดจนการควบคุม
การออกใบอนุญาตให้ขุดดิน
ถมดิน เพื่อลดผลกระทบต่อ
พื้นที่ข้างเคียง 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

(3) 3 100 มีการน้าข้อมลูจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อ 
ประกอบการวิเคราะห์อย่าง
รอบด้าน 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุม่ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3) 2 66.67 มีการน้าข้อมลูจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อ 
ประกอบการวิเคราะห์อย่าง
รอบด้าน 

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การ
ประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 2 66.67 มีการน้าข้อมลูจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อ 
ประกอบการวิเคราะห์อย่าง
รอบด้าน 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพฒันาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อ
การดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat (อุปสรรค) 

(3) 2 66.67 มีการวิเคราะห์ศักยภาพด้วย
เทคนิค SWOT Analysis 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การ 
บริหารจดัการและด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอยา่งครบถ้วน 

รวม 20 16 80  
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     1.4 ยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

 

3. ยุทธศาสตร์  ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้ 60   
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

(10) 9 90 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยทุธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

(10) 9 90 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พ ัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและส ังคมแห่งชาติ  
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 
 

9 90 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กบัโครงการพฒันา
ท้องถิ่น  

(5) 
 
 

5 100 

3.5 กลยุทธ ์
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม
อำนาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่จะนำไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชดัเจนในสิง่ที่จะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสยัทัศนน์ั้น  
 

(5) 
 
 

4 80 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ ์
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนนุต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ชัดเจน 
 
 

(5) 
 

4 80 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 

(5) 4 80 

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัดค่าเปา้หมาย กลยุทธ์จุดยนืทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพฒันาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

4 80 

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสูก่ารพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม่จังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 100 

รวมคะแนน 60 53 88.33 
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 2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9 90 

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9 90 

3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9 90 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา 10 9 90 

5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60   

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 4 80 

5.2 กำหนดวัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับโครงการ 5 4 80 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 4 80 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี 5 5 100 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
      และสังคมแห่งชาติ 5 5 100 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 5 100 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด 5 5 100 
5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
      ภายใต้หลักประชารัฐ 5 5 100 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 5 100 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 5 100 

5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 5 5 100 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ 5 5 100 

รวมคะแนน 100 93 93 
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     2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ 

1.การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

   เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
 

10 9 90 

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

   1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ  10 9 90 

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

   1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
   2) วิเคราะหผ์ลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 8 80 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

   1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบรูณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกนั 
   2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10 9 90 

5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วยข้อมลู  ดังนี ้ 60   
5.1 ความชัดเจนของช่ือ

โครงการ 
   ควรประกอบด้วยข้อมลูดังนี้เปน็โครงการที่มีวตัถุประสงค์สนองตอ่
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุามวิสยัทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ช่ือโครงการมคีวามชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 4 80 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความชัดเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

   สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเทา่ไร กลุม่เป้าหมายคืออะไร มผีลผลิต
อย่างไร กลุม่เป้าหมาย พ้ืนท่ีดำเนนิงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริม่ต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของโครงการ หากกลุม่เป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุม่เป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

5 4 80 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
20 ป ี

   โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

5 4 80 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 

   โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวสิัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกดิผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจงัใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธ์ิที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมคีุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมภิาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 

5 4 80 

5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับThailand 4.0 
 
 
 
 
 

   โครงการมีลักษณะหรือสอดคลอ้งกับการปรับเปลี่ยน โครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลีย่นจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสนิค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึน้ 
รวมถึง โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคดิสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4 80 

5.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

   โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา ของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ พัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วนใด
ส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือ เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 
 

5 4 80 

5.8 โครงการแกไ้ข 
ปัญหาความยากจน หรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ 
มั่นคง มั่ง คั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลัก ประชารัฐ 

   เป็นโครงการที่ดำาเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายไดเ้ป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

5 5 100 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ 

5.9 งบประมาณที่ความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

   งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ ใน
การจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 
 
 

5 4 80 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการ
งบประมาณ 

   การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องสอดคล้องกับ โครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา กลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจกัษ์ 
 
 

5 4 80 

5.11 มีการกำหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้อง
กับ วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะไดร้ับ 

   มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 
ที่สามารถวดัได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจการ
กำหนด ร้อยละ การกำหนดอันเกดิจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดทีส่ิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณค์าดว่าจะไดร้ับ) 
 

5 4 80 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ 

   ผลที่ไดร้ับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จรงิจากการดำเนินการตาม โครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลทีเ่กิดขึน้
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน และ
เฉพาะเจาะจงมากที่สดุและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล 
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) สง่ผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้
 

5 4 80 

รวม 100 85 85 
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 3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ขึ ้นมาเพื ่อใช้เป็นเครื ่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้             
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนานั้น เป็นไป     
ตามข้อ 29 (3) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ กำหนดว่า ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรายงานผล    
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ  เสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั ้งภายใน      
เดือนธันวาคมของทุกปี และข้อ 30 (5) กำหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ 
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม    
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
     เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้  
      - แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
     - แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
      - การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)  
 
 4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  
     การจัดผลเชิงคุณภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผล
เชิง คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผล
เชิง คุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม  
     โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้  
     - แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล  

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ 
รวมทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) 
กำหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายจึงขอประกาศผลการดำเนินงาน
การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหาร
จัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ดังนี้ 

 
  1. วิสัยทัศน์  
     ยกระดับคุณภาพชีวิต รักษ์สิ ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาทุนสังคม ส่งเสริมแหล่งเศรษฐกิจ

ชุมชน พัฒนาคนสู่พลเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

   1. การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
   2. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
   3. การพัฒนากลุ่มอาชีพก้าวหน้า  
   4. การพัฒนาการกีฬา 

 
  3. การวางแผน 
     องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 

(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำ
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  

 
ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
 

ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โครงการ งบประมาณ 

ด้านการพฒันาบา้นเมืองนา่อยู่ 72 42,468,900.00 

ด้านการพฒันาการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 18 1,597,970.00 

ด้านการพฒันากลุ่มอาชพีก้าวหน้า 6 900,000.00 

ด้านการพฒันาการกีฬา 4 1,259,000.00 

รวม 100 46,225,870.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
  4. การจัดทำงบประมาณ 
     ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ
จำนวน 1,387,540 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 
ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ตามข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญตั ิ

ด้ำนกำรพฒันำบำ้นเมืองนำ่อยู่ 4 260,000.00 

ด้ำนกำรพฒันำกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวฒันธรรม 10 847,540.00 

ด้ำนกำรพฒันำกลุ่มอำชพีก้ำวหน้ำ 2 230,000.00 

ด้ำนกำรพฒันำกำรกีฬำ 1 50,000.00 

รวม 17 1,387,540.00 

 
ตารางแสดงรายละเอียดโครงการตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  
 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. การพัฒนากลุ่ม
อาชีพก้าวหน้า 

โครงการตามพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จอยู่หัวเเละพระ
เสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

30,000.00 สำนักปลดั ดำเนินการตามเบื้อง
พระยุคลบาทเพื่อ
ชุมชนเข้มเเข่ง 

ดำเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 

2. การพัฒนากลุ่ม
อาชีพก้าวหน้า 

โครงการจดังานเทศกาลผลไม้กิ่ง
พันธ์ไม้เเละของดีตำบลโคกไมล้าย  

200,000.00 สำนักปลดั เพื่อจัดงานเทศกาลผม
ไม้กิ่งพันธ์ไม้เเละของดี
ตำบลโคกไมล้าย 

จัดงานเทศการไม้
กิ่งพันธ์ไม้เเละของ
ดีตำบลโคกไม้ลาย 

3. การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 

ต่าง ๆ 

30,000.00 สำนักปลดั เพื่อประชาสมัพันธ์
งานต่าง ๆ ของตำบล
หรือตามทีไ่ด้รบัสั่งมา 

จัดทำป้าย
ประชาสมัพันธ์
ต่าง ๆ 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

4. การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกไมล้าย 

10,000.00 สำนักปลดั เพื่อเพ่ิมช่องทางการ
สื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตำบล
ให้กับประชาชนท่ัวไป 

ปรับปรุงเว็บไซต์
ในส่วนต่างๆ 

5. การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการสมาชิก อปพร.ร่วม
ปฏิบัติงานตั้งจุดบริการและ
จุดตรวจภายในตำบลเนื่อง
ในเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ ฯลฯ 

50,000.00 สำนักปลดั เพื่อบริการประชาชน
ให้ปลอดภัยจากการใช้
รถใช้ถนนในช่วง
เทศกาล 

ตั้งจุดตรวจบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาล 

6. การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
(กรณีครบวาระ/ยุบสภา/
แทนตำแหน่งว่าง 

170,000.00 สำนักปลดั เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง กรณีครบ
วาระ/ยุบสภา/แทน
ตำแหน่งว่าง 

การเลือกตั้ง
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลการ
เลือกตั้ง กรณีครบ
วาระ/ยุบสภา/
แทนตำแหน่งว่าง 

7. การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาต ิ

0.00 สำนักปลดั เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้
ร่วมกิจกรรมในงานวัน
เด็กแห่งชาต ิ

ส่งเสริมและจัด
กิจกรรมงานวัน
เด็กและให้เด็ก
ร่วมกิจกรรม 

8. การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่ากจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

6,880.00 สำนักปลดั เพื่อเป็นค่าหนังสือ
เรียน 

ตลอดทั้งป ี

9. การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรยีน 

4,800.00 กองคลัง เพื่อจ่ายเป็นค่าชุด
นักเรียน 

ตลอดทั้งป ี

10. การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก 

40,000.00 สำนักปลดั เพื่อเป็นค่ากิจกรรม
พัฒนาเด็ก 

ตลอดทั้งป ี
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

11. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่าหนังสือ
เรียน 

3,200.00 สำนักปลดั เพื่อเป็นค่าหนังสือ
เรียน 

ตลอดทั้งป ี

12. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียน 

3,200.00 สำนักปลดั เพื่อเป็นค่าอุปกรณ ์ ตลอดทั้งป ี

13. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาฯ เป็น
ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กแผ่นดินทอง 

97,760.00 สำนักปลดั เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาอาหาร
ให้กับนักเรียน ศพด.
แผ่นดินทอง 

ดำเนินการจัดจ้าง
ทำอาหาร
กลางวันให้เด็ก 
ศพด.แผ่นดินทอง 
ตามยอดทีไ่ด้รบี
จัดสรร 

14. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

 

ค่าบริหารสถานศึกษา ค่า
จัดการเรียนการสอน(ค่า
รายหัว) 

32,300.00 สำนักปลดั เพื่อให้ครูมีสื่อเพื่อใช้
ในการเรียนการสอน 

จัดหาวัสดุสื่อการ
เรียนการสอนให้
ศูนย์เด็กเล็ก 

15. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรยีนโรงเรียนบ้าน
หนองชะอม 

235,200.00 สำนักปลดั เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาอาหาร
กลางเด็กนักเรียน
โรงเรียนวดัท้าวอู่
ทองและโรงเรียน
บ้านหนองชะอม 

อุดหนุนเพื่อจ้าง
เหมาดำเนินการ
อาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรยีน 

16. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวดัท้าวอู่ทอง 

424,200.00 สำนักปลดั เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาอาหาร
กลางวันนักเรียน
โรงเรียนวดัท้าวอู่
ทอง 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันให้กับเด็ก
นักเรียน 

17. การพัฒนาการกีฬา โครงการเเข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ต่อต้านภัยยาเสพ
ติด 

50,000.00 สำนักปลดั เพื่อสงเสริมให้
ประชาชนไดม้ี
สุขภาพท่ีดีและใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

จัดกิจกรรมการ
เเข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพตดินักกีฬา
และผูร้่วม
โครงการ 200 คน 
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  5. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้ม ีการก่อหนี ้ผ ูกพัน/ลงนามในสัญญา  รวม 12 โครงการ จำนวนเงิน 
1,057,540 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 12 โครงการ จำนวนเงิน 984,609 บาท สามารถ
จำแนกตามยุทธศาสตร์ได้  ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

การพัฒนาบา้นเมืองนา่อยู่ 3 162,444.00 3 162,444.00 
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 9 822,165.00 9 822,165.00 
การพัฒนากลุ่มอาชีพกา้วหน้า  - - - - 
การพัฒนาการกีฬา - - - - 

รวม     12 984,609.00 12 984,609.00 
 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  
ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

 
ลำดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ 

ตามแผน 

งบตาม 

ข้อบัญญัติ 

ลงนาม 

สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ  

30,000.00 950.00 950.00 29,050.00 

2. การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์  
ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

โคกไมล้าย  

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

3. การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

(กรณีครบวาระ/ยุบสภา/แทน 

ตำแหน่งว่าง 

170,000.00 151,494.00 151,494.00 18,506.00 

4. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

สถานศึกษาเป็นค่ากจิกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

6,880.00 6,880.00 6,880.00 0.00 

5. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

สถานศึกษาเป็นค่าเครื่องแบบ 

นักเรียน 

4,800.00 4,800.00 4,800.00 0.00 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ 

ตามแผน 

งบตาม 

ข้อบัญญัติ 

ลงนาม 

สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

6. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคร ู

ผู้ดูแลเด็ก 

40,000.00 34,302.00 34,302.00 5,698.00 

7. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่าหนังสือ
เรียน 

3,200.00 3,200.00 3,200.00 0.00 

8. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่าอุปกรณ์
การเรยีน 

3,200.00 3,200.00 3,200.00 0.00 

9. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

แผ่นดินทอง 

97,760.00 97,760.00 97,760.00 0.00 

10. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าบริหารสถานศึกษา  
ค่าจัดการเรียนการสอน 

(ค่ารายหัว) 

32,300.00 32,300.00 32,300.00 0.00 

11. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก 

นักเรียนโรงเรียน 

บ้านหนองชะอม 

235,200.00 219,723.00 219,723.00 15,477.00 

12. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

อุดหนุนอาหารกลางวัน 

โรงเรียนวดัท้าวอู่ทอง 

424,200.00 420,000.00 420,000.00 4,200.00 

 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื ่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย          
ในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้าน ๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของ
ท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคำถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สำหรับ      
ใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป ทั ้งนี ้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การ
พิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส
(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ โดยแบ่งออกเป็นด้าน ดังนี้ 
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๑. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบ

ต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูร
ณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ ้น  ซึ่งมี
รายละเอียดผลการวิเคราะห์  ดังนี้ 

 
โอกาส  

(O : Opportunity) 
ข้อจำกัด  

(T : Threat) 
   1. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายมีโอกาสในการ
พัฒนา เนื ่องจากมีการประสานงานกันแบบบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนใน
พื้นที่ในการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบและร่วมแก้ไข
ปัญหาด้วยกัน ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลตามโครงการ
ต่าง ๆ ที่จัดสรรให้กับหมู่บ้าน  
   2. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายมีแนวโน้มได้รับ
การถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตามแผนกฎหมายกระจาย
อำนาจฯ ทำให้ได้รับจัดสรรงบประมาณที่มากขึ้นตามลำดับ
แผนกระจายอำนาจฯ และการจัดเก็บรายได้เองขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 
   3. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้มีความสะดวก
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการทำงานมากข้ึน 
   4. ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี และไม่มีความ
ขัดแย้งทางการเมือง ทำให้มีความเข้มแข็งทางการเมืองใน
ระดับท้องถิ่นทำให้การบริหารจัดการมีความต่อเนื่อง 
   5. มีวัดสำคัญเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรม สามารถ
พัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของเยาวชนและประชาชนในตำบล เช่น วัดป่า
มะไฟ วัดท้าวอู่ทอง 
   6. มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ ตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียน ถึง
ประถมศึกษา และมีศูนย์การเรียนรู้นอกระบบซึ่งมีความ
พร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
   7. นำข้อมูลจาการจัดทำเวทีประชาคม จัดทำโครงการ/
กิจกรรมหรือสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื ่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน 
 

   1. อุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนา ได้รับผลกระทบเนื ่องจากมี
ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
   2. ด้านภัยธรรมชาติ เนื่องจากพื้นที่ของตำบลมีลักษณะ
แหล่งต้นน้ำ ฤดูฝนมีน้ำท่วม แต่ฤดูแล้งมีภัยแล้งทำให้ขาด
น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม 
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๒. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น  ว่าปัจจัย   

ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดข้ึนได ้ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการ
ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
เพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์  ดังนี้ 

 
จุดแข็ง 

(S : Strength) 
จุดอ่อน 

(W : Weakness) 
   1. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายมชีุมชนที่
เข้มแข็ง เนื่องจากได้รับการบริการสาธารณะดา้น
โครงสร้างพืน้ฐานครบถ้วน รวมถึงมีนโยบายเนน้การ
พัฒนาตามยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิง่แวดล้อมที่ดี 
   2. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกำหนดนโยบายได้เอง
ภายใต้กรอบของกฎหมาย  
   3. มีคำสั่งแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
โคกไม้ลายที่ชัดเจน คลอบคลุมอำนาจหนา้ที่ตามภารกิจ 
และสามารถจัดกรอบอัตรากำลงัได้เองตามภารกิจและ
กำลังงบประมาณ 
   5. จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายซึ่งเป็น
เครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ตำบล โดยสภาองค์การบริหารสว่นตำบลสามารถออก
ข้อบัญญัติภายใต้กรอบกฎหมาย และเป็นไปตามขั้นตอนที่
กำหนดไว ้
   6. ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรงทำให้เข้าใจปัญหาความเดือดร้อน และ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
   7. มีพื ้นที่ขนาดตำบลขนาดกลางง่ายต่อการบริหาร 
และดูแลอย่างทั่วถึง ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคก 
ไม้ลายมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และสามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
   8. ผู ้นำชุมชนและผู ้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและ
กำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ทำให้มีกลไกการบริหาร
ราชการ ประชาคม และภาคประชาชนในทุกชุมชน 
 

   1. การตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบงบประมาณ 
ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่กลา้ดำเนนิ
กิจกรรมหรือโครงการที่มีความเสี่ยงต่อการตรวจสอบ 
   2. ความต้องการและคาดหวงัของประชาชนมสีูงต่อ
องค์การปริหารส่วนตำบลในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนแต่องค์การบริหารส่วนตำบลตอบสนองได้
น้อย 
   3. งบประมาณจำกัดไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของประชาชนในการพัฒนาตามภารกิจ 
   4. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่จำนวนมาก ทำให้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรของหน่วยงานอาจไม่ทนัต่อ
เหตุการณ์ 
   5. อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ทำ
การเกษตร อาจมีการการขาดแคลนนำ้ใช้อุปโภค 
บริโภค และเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 
   6. ขาดการจัดการแบบมีสว่นร่วม เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื และควรเพิ่มการ
ตระหนักในการดูแลและบำรุงรกัษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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ส่วนที่ 4 

สรุปผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 
 
 1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
    สรุปผลการดำเนินงานพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายได้ดำเนินการโครงการ           
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ในเขตพ้ืนที ่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริม และ
สนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนทำให้โครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี 
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และใกล้เคียง  
  1.1 ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามยุทธศาสตร์ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี  

 
ยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา การเบิกจ่าย 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1.การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 72 42,468,900.00 4 260,000.00 3 162,444.00 3 162,444.00 

2.การพัฒนาการศึกษาฯ 18 1,597,970.00 10 847,540.00 9 822,165.00 9 822,165.00 

3.การพัฒนากลุ่มอาชีพก้าวหน้า 6 900,000.00 2 230,000.00 - - - - 

4.การพัฒนาการกีฬา 4 1,259,000.00 1 50,000.00 - - - - 

รวม 100 46,225,870.00 17 1,387,540.00 12 984,609.00 12 984,609.00 

 
ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565  

ระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย  
 

ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ประจำป ี2565 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

ด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู ่ 72 42,468,900.00 4 260,000.00 

ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 18 1,597,970.00 10 847,540.00 

ด้านการพัฒนากลุม่อาชีพก้าวหน้า 6 900,000.00 2 230,000.00 

ด้านการพัฒนาการกีฬา 4 1,259,000.00 1 50,000.00 

รวม 100 46,225,870.00 17 1,387,540.00 
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  1.2 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายที่ดำเนิน
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ตารางสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ลำดับ  รายการ  จำนวน

โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
การเบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) โครงการ งบประมาณ 

1 หมวดงบกลาง 9 9,925,920.00 9 10,048,763.90 837,156.10 

2 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 5 2,052,720.00 5 1,087,608.00 337,112.00 

3 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 26 7,985,980.00 20 5,515,137.33 1,307,842.67 

4 หมวดค่าตอบแทน 15 701,400.00 10 640,883.50 198,516.50 

5 หมวดค่าใช้สอย 51 3,578,230.00 36 2,244,155.20 1,776,724.80 

6 หมวดค่าวัสดุ 33 1,724,000.00 20 1,085,588.04 878,761.96 

7 หมวดค่าสาธารณูปโภค 6 478,000.00 5 258,141.26 119,858.74 

8 หมวดค่าครุภัณฑ์ 17 217,550.00 16 310,290.00 17,260.00 

9 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 7 5,287,738.00 5 4,687,738.00 600,000.00 

10 หมวดเงินอุดหนุน 4 1,079,400.00 2 639,723.00 439,677.00 

รวม 173 33,030,938.00 128 26,518,028.23 6,512,909.77 
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ตารางรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี  

 
ลำดับ 

  
งาน ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

หมวดงบกลาง 

1 งบกลาง เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

- 126,000.00 0 0 0 61,972.00 64,028.00 

2 งบกลาง เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

- 8,000.00 0 0 0 3,660.00 4,340.00 

3 งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - 6,900,000.00 0 0 0 6,379,800.00 520,200.00 

4 งบกลาง เบี้ยยังชีพความพิการ - 1,700,000.00 0 0 0 1,574,400.00 125,600.00 

5 งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - 30,000.00 0 0 0 26,500.00 3,500.00 

6 งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 

75,000.00 0 0 0 75,000.00 0 

7 งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

345,504.00 0 0 0 345,504.00 0 

8 งบกลาง เงินสำรองจ่าย - 741,416.00 860,000.00 0 0 1,487,907.90 113,508.10 

9 งบกลาง เงินช่วยพิเศษ เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/
พนักงาน 

0 100,000.00 0 0 94,020.00 5,980.00 

รวมหมวดงบกลาง 9,925,920.00 960,000.00 0 0 10,048,763.90 837,156.10 
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ลำดับ 

  
งาน ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 

1 งานบริหารท่ัวไป ค่าตอบแทนประธานสภา/
รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 1,368,000.00 0 628,000.00 0 588,047.00 151,953.00 

2 งานบริหารท่ัวไป ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล 

- 86,400.00 0 0 0 56,057.00 30,343.00 

3 งานบริหารท่ัวไป ค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก 
  

- 42,120.00 0 0 0 31,377.00 10,743.00 

4 งานบริหารท่ัวไป เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

- 514,080.00 0 0 0 380,750.00 133,330.00 

5 งานบริหารท่ัวไป ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง
นายก/รองนายก 
  

- 42,120.00 0 0 0 31,377.00 10,743.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720.00 0 628,000.00 0 1,087,608.00 337,112.00 
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ลำดับ 
  

งาน ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 

1 งานบริหารงาน
คลัง 

เงินเดือนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

- 1,094,580.00 0 263,000.00 0 811,920.00 19,660.00 

2 งานบริหารงาน
คลัง 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

- 48,000.00 0 0 0 0 48,000.00 

3 งานบริหารท่ัวไป เงินเดือนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

- 2,365,920.00 0 743,000.00 0 1,526,259.33 96,660.67 

4 งานบริหารท่ัวไป เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

- 0 21,000.00 0 0 19,419.00 1,581.00 

5 งานบริหารท่ัวไป เงินประจำตำแหน่ง - 90,000.00 10,000.00 0 0 89,548.00 10,452.00 

6 งานบริหารท่ัวไป ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

- 467,120.00 0 200,000.00 0 216,000.00 51,120.00 

7 งานบริหารท่ัวไป เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

- 72,000.00 0 0 0 24,000.00 48,000.00 

8 งานกำจัดขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งปฎิกูล 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

- 108,000.00 0 0 0 45,535.00 62,465.00 

9 งานกำจัดขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งปฎิกูล 

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

- 700,000.00 0 0 0 340,096.00 359,904.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ลำดับ 
  

งาน ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 

10 งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

- 24,000.00 0 0 0 0 24,000.00 

11 งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

- 281,760.00 0 0 0 174,960.00 106,800.00 

12 งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

เงินประจำตำแหน่ง - 42,000.00 0 0 0 42,000.00 0 

13 งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

- 24,000.00 0 0 0 0 24,000.00 

14 งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

เงินเดือนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

- 621,300.00 0 0 0 478,860.00 142,440.00 

15 งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

- 24,000.00 0 0 0 0 24,000.00 

16 งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

- 180,720.00 0 0 0 180,720.00 0 

17 งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินวิทยฐานะ - 42,000.00 0 0 0 42,000.00 0 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ลำดับ 
  

งาน ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 

18 งานบริหารงานคลัง เงินประจำตำแหน่ง - 42,000.00 0 0 0 42,000.00 0 

19 งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

- 625,920.00 0 0 0 515,160.00 110,760.00 

20 งานบริหารงานคลัง เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

- 36,000.00 0 0 0 18,660.00 17,340.00 

21 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เงินเดือนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

- 135,760.00 0 0 0 0 135,760.00 

22 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

- 24,000.00 0 0 0 0 24,000.00 

23 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

- 324,000.00 0 0 0 324,000.00 0 

24 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

- 36,000.00 0 0 0 36,000.00 0 

25 งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินเดือนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

- 245,340.00 2,000.00 0 0 247,200.00 140 

26 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เงินเดือนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

- 331,560.00 10,000.00 0 0 340,800.00 760 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 7,985,980.00 43,000.00 1,206,000.00 0 5,515,137.33 1,307,842.67 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ลำดับ 
  

งาน ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

หมวดค่าตอบแทน 

1 งานบริหารท่ัวไป เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

80,000.00 0 0 0 69,545.00 10,455.00 

2 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

- 0 10,000.00 0 0 5,680.00 4,320.00 

3 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 30,000.00 0 0 0 4,000.00 26,000.00 

4 งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

10,000.00 0 0 0 3,310.00 6,690.00 

5 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุข
อื่นๆ 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 137,400.00 0 0 0 126,154.00 11,246.00 

6 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

9,000.00 0 0 0 6,300.00 2,700.00 

7 งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

- 0 3,000.00 0 0 0 3,000.00 
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ลำดับ 
  

งาน ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

หมวดค่าตอบแทน 

8 งานบริหารงานคลัง เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

25,000.00 0 0 0 0 25,000.00 

9 งานบริหารงานคลัง ค่าเช่าบ้าน - 36,000.00 0 0 0 0 36,000.00 

10 งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

- 10,000.00 0 0 0 0 10,000.00 

11 งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 60,000.00 30,000.00 0 0 50,310.00 39,690.00 

12 งานบริหารท่ัวไป ค่าเช่าบ้าน - 60,000.00 20,000.00 0 0 67,338.00 12,662.00 

13 งานกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฎิกูล 

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

- 0 5,000.00 0 0 0 5,000.00 

14 งานบริหารท่ัวไป ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 208,000.00 60,000.00 0 0 267,656.50 343.5 

15 งานบริหารท่ัวไป ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

- 0 10,000.00 0 0 4,590.00 5,410.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน 701,400.00 138,000.00 0 0 640,883.50 198,516.50 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
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ลำดับ 
  

งาน ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

หมวดค่าใช้สอย 

1 งานบริหารท่ัวไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

ค่าจ้างเหมาบริการ 80,000.00 0 0 0 2,690.00 77,310.00 

2 งานบริหารท่ัวไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

ค่าเช่าพื้นท่ีจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิคส์ 

8,000.00 0 0 0 7,000.00 1,000.00 

3 งานบริหารท่ัวไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

ค่าติดต้ังไฟฟ้า 20,000.00 0 0 0 7,750.00 12,250.00 

4 งานบริหารท่ัวไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

ค่ารังวัดและตรวจสอบ
ท่ีดินสาธารณประโยชน์
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
เกี่ยวกับท่ีดิน
สาธารณประโยชน์ 

30,000.00 0 0 0 0 30,000.00 

5 งานบริหารท่ัวไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

การจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

30,000.00 0 0 0 950 29,050.00 

6 งานบริหารท่ัวไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์
ของอบต.โคกไม้ลาย 

10,000.00 0 0 0 10,000.00 0 

7 งานบริหารท่ัวไป รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

- 200,000.00 0 100,000.00 0 17,055.00 82,945.00 

8 งานบริหารท่ัวไป รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าเดินทางไปราชการ 110,000.00 0 0 0 31,968.00 78,032.00 
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ลำดับ 
  

งาน ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

หมวดค่าใช้สอย 

8 งานบริหารท่ัวไป รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

ค่าเดินทางไปราชการ 110,000.00 0 0 0 31,968.00 78,032.00 

9 งานบริหารท่ัวไป รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และ
พวงมาลัย 

10,000.00 0 0 0 0 10,000.00 

10 งานบริหารท่ัวไป รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ของอบต.(กรณีครบวาระ/
ยุบสภา/แทนตำแหน่งว่าง 

170,000.00 0 0 0 151,494.00 18,506.00 

11 งานบริหารท่ัวไป รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการตามพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จอยู่หัว
ฯ 

30,000.00 0 0 0 0 30,000.00 

12 งานบริหารท่ัวไป ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 100,000.00 30,000.00 0 0 129,432.10 567.9 

13 งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

ค่าจัดทำแผนท่ีภาษี 100,000.00 0 0 0 0 100,000.00 

14 งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

ค่าจ้างเหมาบริการ 110,000.00 0 0 0 102,600.00 7,400.00 

15 งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ 

20,000.00 0 0 0 3,150.00 16,850.00 
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ลำดับ 
  

งาน ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

หมวดค่าใช้สอย 

16 งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าเดินทางไปราชการ 70,000.00 0 0 0 33,040.00 36,960.00 

17 งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการงานทะเบียน
ทรัพย์สิน พร้อมตรวจสอบ
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ 
การปรับปรุงสินทรัพย์และ
ค่าเสื่อมราคาสะสมเพื่อ
กระทบยอดปรับปรุงกับฐาน
สินทรัพย์ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

0 10,000.00 0 0 5,640.00 4,360.00 

18 งานบริหารงานคลัง ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 30,000.00 0 0 0 4,470.00 25,530.00 

19 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าเดินทางไปราชการ 60,000.00 0 0 0 0 60,000.00 

20 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการสมาชิก อปพร.ร่วม
ปฏิบัติงานตั้งจุดบริการและ
จุดตรวจภายในตำบลเน่ือง
ในเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ ฯลฯ 

50,000.00 0 0 0 0 50,000.00 
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ลำดับ 
  

งาน ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

21 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 100,000.00 0 0 0 84,674.20 15,325.80 

22 งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

- 0 3,000.00 0 0 1,820.00 1,180.00 

23 งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าเดินทางไปราชการ 50,000.00 0 13,197.00 0 28,740.00 8,063.00 

24 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำ
ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ 

0 10,000.00 0 0 450 9,550.00 

25 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก 

0 40,000.00 0 0 34,302.00 5,698.00 

26 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการขับขี่ปลอดภัยสวม
หมวกนิรภัย 

10,000.00 0 0 0 2,800.00 7,200.00 

27 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) 

0 12,847.00 0 0 12,847.00 0 

28 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาร
ศึกษาเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

3,870.00 3,010.00 0 0 6,880.00 0 
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ลำดับ 
  

งาน ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

29 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรียน 

2,700.00 2,100.00 0 0 4,800.00 0 

30 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่าหนังสือ
เรียน 

1,800.00 1,400.00 0 0 3,200.00 0 

31 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่าอุปกรณ์
การเรียน 

1,800.00 1,400.00 0 0 3,200.00 0 

32 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง 

97,760.00 0 0 0 97,760.00 0 

33 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าบริหารสถานศึกษา ค่า
จัดการเรียนการสอน(ค่าราย
หัว) 

32,300.00 0 0 0 32,300.00 0 

34 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 30,000.00 0 0 0 1,900.00 28,100.00 

35 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุข
อื่นๆ 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
ยาคุมกำเนิดสำหรับสุนัข
และแมว 

100,000.00 0 0 0 70,000.00 30,000.00 
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ลำดับ 
  

งาน ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

36 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุข
อื่นๆ 

ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 10,000.00 0 0 0 6,900.00 3,100.00 

37 งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าเดินทางไปราชการ 40,000.00 0 0 0 8,420.00 31,580.00 

38 งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ
ท่ีทำการ อบต.โคกไม้ลาย 

176,000.00 0 0 0 0 176,000.00 

39 งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 50,000.00 0 0 0 0 50,000.00 

40 งานไฟฟ้าและประปา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้า
และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม
รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าการเพิ่มกำลังไฟฟ้า 

0 100,000.00 0 0 95,945.00 4,055.00 

41 งานไฟฟ้าและประปา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

ค่าจ้างเหมาบริการตัดแต่งกิ่ง
ไม้ต้นไม้ข้างทางสาธารณะ
ในตำบลโคกไม้ลาย 

0 100,000.00 0 0 0 100,000.00 

42 งานกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฎิกูล 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ  

ค่าจ้างเหมาบริการ 404,000.00 100,000.00 0 0 453,300.00 50,700.00 
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ลำดับ 
  

งาน ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

43 งานกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฎิกูล  

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

ค่าใช้บริการสถานท่ีท้ิงขยะ
และค่าบริการกำจัดขยะ 

640,000.00 0 0 0 574,695.00 65,305.00 

44 งานกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฎิกูล  

ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 200,000.00 200,000.00 0 0 195,852.90 204,147.10 

45 งานบริหารท่ัวไป รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านและจัดทำ
แผนพัฒนาตำบล 

20,000.00 0 0 0 0 20,000.00 

46 งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจัดงานเทศกาล
ผลไม้กิ่งพันธ์ไม้เเละของดี
ตำบลโคกไม้ลาย 

200,000.00 0 0 0 0 200,000.00 

47 งานกีฬาและ
นันทนาการ 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการเเข่งขันกีฬาสัมพันธ์
ต่อต้านภัยยาเสพติด 

50,000.00 0 0 0 0 50,000.00 

48 งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 20,000.00 0 0 0 15,200.00 4,800.00 

49 งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการตักบาตรเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

30,000.00 0 0 0 930 29,070.00 
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ลำดับ 

  
งาน ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

50 งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

งานประเพณีสงกรานต์ 20,000.00 0 7,910.00 0 0 12,090.00 

51 งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการสนับสนุนกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 

50,000.00 0 50,000.00 0 0 0 

รวมหมวดค่าใช้สอย 3,578,230.00 613,757.00 171,107.00 0 2,244,155.20 1,776,724.80 
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ลำดับ 
  

งาน ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

หมวดค่าวัสดุ 

1 งานบริหารท่ัวไป วัสดุสำนักงาน - 80,000.00 0 0 0 73,825.00 6,175.00 

2 งานบริหารท่ัวไป วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - 30,000.00 0 0 0 19,056.00 10,944.00 

3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุงานบ้านงานครัว - 30,000.00 0 0 0 15,515.00 14,485.00 

4 งานบริหารท่ัวไป วัสดุก่อสร้าง - 30,000.00 0 0 0 11,405.00 18,595.00 

5 งานบริหารท่ัวไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 60,000.00 0 0 0 7,820.00 52,180.00 

6 งานบริหารท่ัวไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 200,000.00 0 0 0 106,399.90 93,600.10 

7 งานบริหารท่ัวไป วัสดุการเกษตร - 20,000.00 0 0 0 17,940.00 2,060.00 

8 งานบริหารท่ัวไป วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - 10,000.00 0 0 0 0 10,000.00 

9 งานบริหารท่ัวไป วัสดุเครื่องแต่งกาย - 10,000.00 0 0 0 3,530.00 6,470.00 

10 งานบริหารท่ัวไป วัสดุคอมพิวเตอร์ - 45,000.00 0 0 0 39,050.00 5,950.00 

11 งานบริหารท่ัวไป วัสดุอื่น - 10,000.00 0 0 0 0 10,000.00 

12 งานบริหารงานคลัง วัสดุสำนักงาน - 80,000.00 0 10,000.00 0 39,484.20 30,515.80 

13 งานบริหารงานคลัง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 5,000.00 0 0 0 0 5,000.00 

14 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 5,000.00 0 0 0 1,150.00 3,850.00 

15 งานบริหารงานคลัง วัสดุคอมพิวเตอร์ - 50,000.00 0 0 0 21,030.00 28,970.00 

16 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

วัสดุสำนักงาน - 10,000.00 0 0 0 0 10,000.00 
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ลำดับ 
  

งาน ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

17 งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - 20,000.00 0 0 0 0 20,000.00 

18 งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 150,000.00 0 0 0 0 150,000.00 

19 งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

วัสดุการเกษตร - 10,000.00 0 0 0 0 10,000.00 

20 งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

วัสดุเครื่องแต่งกาย - 100,000.00 0 0 0 0 100,000.00 

21 งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

วัสดุเครื่องดับเพลิง - 40,000.00 0 0 0 0 40,000.00 

22 งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

วัสดุสำนักงาน - 15,000.00 350 0 0 15,314.20 35.8 

23 งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - 3,000.00 0 0 0 0 3,000.00 

24 งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

วัสดุงานบ้านงานครัว - 353,000.00 0 0 0 347,653.74 5,346.26 

25 งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

วัสดุคอมพิวเตอร์ - 8,000.00 0 0 0 900 7,100.00 

26 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

วัสดุสำนักงาน - 30,000.00 0 0 0 0 30,000.00 

27 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 5,000.00 0 0 0 1,625.00 3,375.00 

28 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 5,000.00 0 0 0 840 4,160.00 
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ลำดับ 

  
งาน ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

29 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

วัสดุคอมพิวเตอร์ - 40,000.00 0 0 0 0 40,000.00 

30 งานกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฎิกูล 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 100,000.00 0 0 0 82,300.00 17,700.00 

31 งานกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฎิกูล 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 150,000.00 250,000.00 0 0 266,670.00 133,330.00 

32 งานกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฎิกูล 

วัสดุเครื่องแต่งกาย - 15,000.00 0 0 0 14,080.00 920 

33 งานกีฬาและนันทนาการ วัสดุกีฬา - 5,000.00 0 0 0 0 5,000.00 

รวมหมวดค่าวัสดุ 1,724,000.00 250,350.00 10,000.00 0 1,085,588.04 878,761.96 
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ลำดับ 

  
งาน ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

หมวดค่าสาธารณูปโภค 

1 งานบริหารท่ัวไป ค่าไฟฟ้า - 364,000.00 0 100,000.00 0 191,377.26 72,622.74 

2 งานบริหารท่ัวไป ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล - 27,000.00 0 0 0 12,672.44 14,327.56 

3 งานบริหารท่ัวไป ค่าบริการโทรศัพท์ - 3,000.00 0 0 0 1,099.96 1,900.04 

4 งานบริหารท่ัวไป ค่าบริการไปรษณีย์ - 5,000.00 0 0 0 0 5,000.00 

5 งานบริหารท่ัวไป ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

- 39,000.00 0 0 0 31,329.60 7,670.40 

6 งานบริหารงานคลัง ค่าบริการไปรษณีย์ - 40,000.00 0 0 0 21,662.00 18,338.00 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 478,000.00 0 100,000.00 0 258,141.26 119,858.74 
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ลำดับ 
  

งาน ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 

1 งานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดซ้ือปั๊มลม 3 สูบ ขนาด 315 
ลิตร ไฟ 380 โวลต์ 

58,000.00 0 0 0 58,000.00 0 

2 งานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเครื่องพ่นยา 3 สูบ พร้อม
มอเตอร์ สายแรงดันสูง หัวฉีด
แรงดันสูง สำหรับล้างรถ และพ่น
ยาได้ 

21,000.00 0 0 0 21,000.00 0 

3 งานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเลื่อยโซ่ยนต์พร้อมบาร์โซ่ 
18 น้ิว 

10,000.00 0 0 0 0 10,000.00 

4 งานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) 
แบบ SMART TV ขนาด 75 น้ิว  

40,000.00 0 0 0 38,990.00 1,010.00 

5 งานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

จัดซ้ือบันไดอลูมิเนียม 11 ขั้น 2,400.00 0 0 0 2,380.00 20 

6 งานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

จัดซ้ือบันไดอลูมิเนียม 7 ขั้น 1,500.00 0 0 0 1,480.00 20 

7 งานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซ้ือ สว่านโรตารี เจาะกระแทก 
สกัด 

6,500.00 0 0 0 6,500.00 0 

8 งานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซ้ือแท่นตัดไฟเบอร์ 6,500.00 0 0 0 4,990.00 1,510.00 

9 งานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซ้ือเลื่อยฉลุไฟฟ้า 7,100.00 0 0 0 7,000.00 100 
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ลำดับ 
  

งาน ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

10 งานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซ้ือเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือ
ถือ ขนาด 9 น้ิว 

6,900.00 0 0 0 6,500.00 400 

11 งานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซ้ือสว่าน 3/8 1,250.00 0 0 0 1,250.00 0 

12 งานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซ้ือสว่าน1/4 1,100.00 0 0 0 1,100.00 0 

13 งานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซ้ือสว่านไร้สาย เจาะเหล็ก ไม้ 
ปูน 

3,200.00 0 0 0 3,200.00 0 

14 งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000.00 0 0 0 21,900.00 100 

15 งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องสำรองไฟฟ้า 2,500.00 0 0 0 2,400.00 100 

16 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จัดซ้ือกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีสำหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยท่ัวไปและงาน
อื่น ๆ แทนตัวเดิมท่ีชำรุด 

0 110,000.00 0 0 110,000.00 0 

17 งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซ้ือโต๊ะ ขนาดกว้าง 75 
เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร 
สูง 55 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ 
จำนวน 4 ชุด 

27,600.00 0 0 0 23,600.00 4,000.00 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 217,550.00 110,000.00 0 0 310,290.00 17,260.00 
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ลำดับ 
  

งาน ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

1 งานไฟฟ้าและประปา ค่าปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ถนนสายเลียบคลองยาง หมู่ท่ี 
1 

3,235,738.00 0 0 0 3,235,738.00 0 

2 งานไฟฟ้าและประปา ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างพื้น คสล.บริเวณที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้
ลาย 

352,000.00 0 0 0 352,000.00 0 

3 งานไฟฟ้าและประปา ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนน คสล.สายชวดพัฒนา 
จากหมู่ 6 ถึงหมู่ 1 ตำบลโคกไม้
ลาย เชื่อมตำบลไม้เค็ด 

300,000.00 0 0 0 300,000.00 0 

4 งานไฟฟ้าและประปา ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนน คสล.สายพัฒนา
ชุมชน หมู่ 4 

300,000.00 0 0 0 300,000.00 0 

5 งานไฟฟ้าและประปา ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายย่าเจียว หมู่ 2 

500,000.00 0 0 0 500,000.00 0 

6 งานไฟฟ้าและประปา ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

วางท่อส่งน้ำเพ่ือการเกษตร หมู่ 6 300,000.00 0 0 0 0 300,000.00 

7 งานไฟฟ้าและประปา ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ซอยสุวินทร หมู่ 3 

300,000.00 0 0 0 0 300,000.00 

รวมหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 5,287,738.00 0 0 0 4,687,738.00 600,000.00 
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ลำดับ 
  

งาน ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

หมวดเงินอุดหนุน 

1 การรักษาความสงบ
ภายใน 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

อุดหนุนอำเภอเมืองปราจีนบุรีตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

20,000.00 0 0 0 0 20,000.00 

2 งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชะอม 

235,200.00 0 0 0 219,723.00 15,477.00 

3 งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัด
ท้าวอู่ทอง 

424,200.00 0 0 0 420,000.00 4,200.00 

4 งานไฟฟ้าและประปา เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

ขยายเขตประปาภูมิภาค สาย
ชลประทาน ถึงสายเอี่ยมเจริญ หมู่ 
7 

400,000.00 0 0 0 0 400,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 1,079,400.00 0 0 0 639,723.00 439,677.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาในอนาคต 

1 ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
2 ขั้นตอนในการดำเนินงานของระบบราชการค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนบางอย่างไม่สามารถที่จะ

ลดขั้นตอนได้และระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการยังไม่ให้อำนาจอย่างชัดเจน  
3 การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมิให้เกิดความซ้ำซ้อน เพ่ือให้การวางแผนพัฒนาที่มี

ประสิทธิภาพ และประหยัดงบประมาณ  
4 ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน  
5 ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและ

บางเรื่อง อาจทำไม่ได้  
3. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน  
๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการ

พิจารณา โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๓. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ  

ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  
 ๔. องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ

แต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
 5. ควรใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมทั้ง

ช่วยกันกำหนดว่าในอนาคตองค์การบริหารส่วนตำบลควรจะมีทิศทางในการพัฒนาอย่างใด  
 6. การวิเคราะห์ถึงปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม และ

กำหนดปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขยังขาดความร่วมมือ จึงไม่สามารถกำหนดแนวทางต่าง ๆ ในการ
พัฒนาได้ตรงกับปัญหา 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ภาคผนวก 

 



 
หน้า 67 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองคารบริหารส่วนตำบลและสมาชิภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย พ.ศ. 2565 

 
ภาพการดำเนินการ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองคารบริหารส่วนตำบลและสมาชิภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย พ.ศ. 2565 

 
ภาพการดำเนินการ 
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โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเฉลิมพระเกียรติฯ 

 
ภาพการดำเนินการ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 

 
ภาพการดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หน้า 71 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
โครงการก่อสร้างถนน พื้น ค.ส.ล. บริเวณที่ทำการอบต.โคกไม้ลาย หมู่ที่ 3 

 
ภาพก่อนดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพดำเนินการแล้วเสร็จ 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
โครงการแนวกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณชายคลองยาง หมู่ที่ ๑ 

 
ภาพก่อนดำเนินการ 

 
 
 

 
ภาพดำเนินการแล้วเสร็จ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายย่าเจียว  หมู่ที่ 2 

 
ภาพก่อนดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพดำเนินการแล้วเสร็จ 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายพัฒนาชุมชน  หมู่ที่ 4 

 
ภาพก่อนดำเนินการ 

 
 
 
 
 

 
ภาพดำเนินการแล้วเสร็จ 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายชวดพัฒนา  หมู่ที่ 5 

 
ภาพก่อนดำเนินการ 

 
 
 
 
 

 
ภาพดำเนินการแล้วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

คำส่ังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
ที่  310 / ๒๕65 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

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

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย มีคำสั่งที่ 441/2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561     
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ไปแล้ว นั้น 

 เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้      
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารตำบล ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2564 มีผลทำให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันประกาศ จึงยกเลิกคำสั่งดังกล่าว
ข้างต้น 

 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 28 (1) ประกอบกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย      
ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 มีมติเห็นชอบ          
ให้คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย จำนวน 3 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตาม            
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  ประกอบด้วย 

1 นายสมโชค  พิกุลเงิน สมาชิกสภา อบต.โคกไม้ลาย หมู่ที่ 1 ประธานกรรมการ 
2 นายสุรเชษฐ์  ทองมี สมาชิกสภา อบต.โคกไม้ลาย หมู่ที่ 2 กรรมการ 
3 นายสุภชีพ  อาฒยะพันธ์ สมาชิกสภา อบต.โคกไม้ลาย หมู่ที่ 7 กรรมการ 
4 นายนิรุจน์ พวงมาลัย ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
5 นางอัจฉรา เพ็ชรคุ้ม ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
6 เกษตรตำบลโคกไม้ลาย ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ กรรมการ 
7 พัฒนากรตำบลโคกไม้ลาย ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ กรรมการ 
8 นายสมควร  พาศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9 นายประสิทธิ์ รักหน้าที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย กรรมการ 
11 หัวหน้าสำนักปลัด  กรรมการและเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย           
มีหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น             

ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศ 
 

ผลการ ... 



-2- 
 

 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่ 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา  ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน     
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
5. ให้กรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสีปี่ และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 

ท้ังนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันท่ี  24  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

 
(นายปราโมช  สิงหกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

หมู่ที่....................  ตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

........................................... 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ    ชาย    หญิง 
2. อาย ุ    ต่ำกว่า 20 ปี   20 – 30 ปี     31 – 40 ปี 
     41 – 50 ปี    51 – 60 ปี     มากกว่า 60 ป ี
3. การศึกษา    ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
     ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี    อื่น ๆ ............................... 
4. อาชีพหลัก    รับราชการ    เอกชน / รัฐวิสาหกิจ    ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
     รับจ้าง    นักเรียน / นักศึกษา    เกษตรกร 
     อื่น ๆ (ระบุ) ......................... 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายในภาพรวม เช่น การก่อสร้างถนน
หนทาง การจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เช่น การมอบถุงยังชีพ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 
 

ประเด็น พอใจ 
มาก 

พอใจ ไม่
พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาขนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กจิกรรม    
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    
8. การแก้ปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    

 
ข้อเสนอแนะ  
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 

 
 

♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ 


