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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคไม้ลาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่  1 
บทนำ 

 
ความหมายการติดตามและประเมินผล 
 เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง
แผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทาง
ที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิดแต่
เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการ
สอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับ
ความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย 
(environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและ
ประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy 
outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy 
impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่น
นำไปเป็นเครื่องมือ ในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลง
ของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิก
โครงการในกรณีที่ เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามแล ะ
ประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ 
องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงาน
ราชการอ่ืน ๆ และที่สำคัญท่ีสุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง 
 
 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม 
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืน ๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมี
การตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือ
การใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำ
งบประมาณการรายรับและประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและ
สถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 
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๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย 
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะ
ให้เงินอุดหนุน 

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงิน
สะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบ
การดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำ
ให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา 
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะ
มากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยาย
โครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้อง
เร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยาย
แผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมี
ความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดี   

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

 ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 
2561  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน

ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
 ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28  กรรมการ (1) (2) (3) (4) และ (5 ) ให้มีวาระอยู่ใน

ตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 ขั้นตอนที่ ๒    

 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙   
 ขั้นตอนที่ ๓    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
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ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ 

สภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  

นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลา่ว 
และต้องปดิประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

โดยอย่างน้อยปลีะหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทกุป ี

ประชุมครั้งที่ 2 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประชุมครั้งที่ 1 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนา 
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 4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคไม้ลาย  ดังนี้   

-  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
   (1) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกำหนด ดังนี้ 
 แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (2) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)  
 -  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบกำกับการจัดทำแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการ
ปฏิบัติงาน แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ
ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของตำบลในภาพรวม โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

(1) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกำหนด ดังนี้ 
 แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กำหนด 

 แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

๑) ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน 
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

 
 
 

http://www.dla.go.th/
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ส่วนที่  2 
การติดตามและประเมินผล 

 
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ

รายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม ท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.โคกไม้ลาย จึงการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและ
ผลการดำเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา 
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการของ อบต.โคกไม้ลาย ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์  
   “โคกไม้ลายเมืองน่าอยู่ เชิดชูการศึกษา กลุ่มอาชีพก้าวหน้า การกีฬาเป็นเลิศ" 
ข. พันธกิจ  
   1. เร่งจัดระบบ ปรับปรุง และพัฒนาโครงการต่าง ๆ ด้านการพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ ให้เกิดขึ้นและมี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างสูงสุด และเพื่อเป็นการสานต่องานเดิมให้
บรรลุเป้าประสงค์  

   2. เร่งดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ อย่างเป็นระบบและโปร่งใส จากการ
ริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  

   3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของโรงเรียนได้ร่วมอบรมทักษะท้ังในด้านวิชาการจากหน่วยงาน
ระดับสูง เพื่อนำความรู้ความสามารถมาใช้และปรับปรุงขบวนการเรียนการสอน ให้แก่เด็กนักเรียนพร้อมท้ังเน้น
การเรียนการสอนท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม และยังได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็กโดยการจัดสรร
อุปกรณ์การเรียนการสอนและอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนทุกโรงเรียนภายในตำบล และมุ่งพัฒนาระบบ
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน  

   4. มุ่งพัฒนากลุ่มอาชีพให้ก้าวหน้า โดยประสานกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนในการให้การ
เรียนรู้กลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพของราษฎรเพื่อให้เกิดกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก
ได้อย่างยิ่งพร้อมท้ังยังจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มอาชีพได้มีทุนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้สำเร็จผลตาม
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม  

    5. จัดหาสถานท่ีเพื่อสร้างสนามกีฬาและดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงสนามกีฬาที่มีอยู่แล้วให้ใช้การได้
ต่อไป จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายอย่างต่อเน่ือง  
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
   อบต.โคกไม้ลาย ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   1. การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
   2. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
   3. การพัฒนากลุ่มอาชีพก้าวหน้า การพัฒนาการกีฬา 

ง. การวางแผน 
   อบต.โคกไม้ลาย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม

กระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อน
นำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  

   อบต.โคกไม้ลาย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการท่ีจะ
ดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

 
ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
การพัฒนาบ้านเมือง 
น่าอยู่ 

39 10,607,000 64 58,311,000 119 187,309,000 168 439,448,900 108 240,468,900 

ก าร พั ฒ น าก า ร ศึ ก ษ า 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

8 978,660 14 1,037,970 17 1,310,984 18 1,597,970 18 1,597,970 

ก ารพั ฒ น าก ลุ่ ม อ าชี พ
ก้าวหน้า  

4 150,000 5 250,000 6 450,000 6 450,000 6 900,000 

การพัฒนาการกีฬา 
 

4 1,179,000 4 1,179,000 4 1,259,000 4 1,259,000 4 1,259,000 

รวม 55 12,914,660 87 60,777,970 146 190,328,984 196 442,755,870 136 244,225,870 

 

จ. การจัดทำงบประมาณ 
   ผู้บริหารอบต.โคกไม้ลาย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ

งบประมาณ จำนวน 59 โครงการ งบประมาณ 16,455,120 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 43 15,242,939.50 

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 12 1,167,180.00 

การพัฒนากลุ่มอาชีพก้าวหน้า  2 30,000.00 

การพัฒนาการกีฬา 2 15,000.00 

รวม 59 16,455,119.50 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.โคกไม้ลาย ประจำปีงบประมาณ .ศ. 2564 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน 

งบประมาณ 

หน่วยงาน 

ทีรับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1.  การพัฒนากลุ่ม
อาชีพก้าวหน้า  

โครงการตามพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จอยู่หัวเเละพระ
เสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

30,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

ดำเนินการตามเบื้อง
พระยุคลบาทเพื่อชุมชน
เข้มเเข่ง 

ดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

2.  การพัฒนากลุ่ม
อาชีพก้าวหน้า  

โครงการจดังานเทศกาลผลไม้กิ่ง
พันธ์ไม้เเละของดีตำบลโคกไม้
ลาย 

0.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดงานเทศกาลผม
ไม้กิ่งพันธ์ไมเ้เละของดี
ตำบลโคกไม้ลาย 

จัดงานเทศการไม้กิ่ง
พันธ์ไม้เเละของดี
ตำบลโคกไม้ลาย 

3.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเพิ่มพูนความรู้ทักษะ
ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
และพนักงานส่วนตำบล 

80,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที ่

จัดอบรมให้กับ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ และพนักงาน
ส่วนตำบล 

4.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม
ให้กับผู้บริหาร สมาชิกพนักงาน
ส่วนตำบลผู้นำชุมชนและเยาวชน
ตำบลโคกไมล้าย 

20,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม 

จัดอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้
ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงาน ผุ้นำ และ
เยาวชน จำนวน 
50 คน 

5.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีให้แก่ ผู้บริหาร 
สมาชกิ อบต.พนักงานส่วนตำบล
และผู้นำชุมชน ตัวแทนกลุ่มตา่ง 
ๆ 

218.50 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาเสริม
ประสิทธิภาพให้กับ
บุคลากรในการทำงาน
และพัฒนาชุมชน 

จัดอบรมการศึกษา
ดูงานนอกสถานที่
จำนวน 50 คน 

6.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง 
ๆ 

30,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อประชาสัมพันธ์งาน
ต่าง ๆ ของตำบลหรือ
ตามทีไ่ด้รับสั่งมา 

จัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ตา่ง 
ๆ 

7.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและครภุัณฑ์
อื่น ๆ 

103,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้ดี 

บำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์
สำนักงาน ครุภัณฑ์
สำรวจ และครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 

8.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ค่าธรรมเนียมรังวัด แบ่งแยกและ
สอบเขตที่ดิน 

30,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อรังวัดแบ่งแยกและ
สอบเขตที่ดินให้ชัดเจน 

สอบแนวเขตที่ดินใน
สาธารณะประโยชน์ 

9.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของ
อบต.โคกไม้ลาย 

10,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มชอ่งทางการ
สื่อสารและ
ประชาสัมพันธข์่าวสาร
ของอบต.ให้กับ
ประชาชนทั่วไป 

ปรับปรุงเว็บไซต์ใน
ส่วนต่างๆ 

 

 



หน้า 9 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคไม้ลาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน 

งบประมาณ 

หน่วยงาน 
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10.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการจดัซื้อสื่อการเรยีนรู้
ข่าวสาร จัดซื้อหนังสือพิมพ์
ประจำหมู่บ้าน 

40,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารอย่างทันสมัยและ
ทันเหตุการณ์ 

จัดซ้ือสิ่งพิมพิแ์ละ
วารสารต่างๆ เพื่อ
การเรียนรู้ประจำ
หมู่บ้าน 

11.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาค
เรียนและวันหยดุ 

200,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้นักเรียนมีรายได้ช่วง
ปิดภาคเรียนและช่วง
วันหยุด 

จ้างนักเรียนนักศึกษา
ช่วงปิดภาคเรียนและ
วันหยุด 

12.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการจดัทำแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

490,000.00 สำนัก/กองคลัง เพื่อใหก้ารจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีเพิ่มมากขึ้น 

แผนที่ภาษีตำบลโคก
ไม้ลาย 

13.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

อุดหนุนอำเภอเมือง
ปราจีนบุรตีามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

50,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและแกไ้ขปญัหายา
เสพติด 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้อำเภอเมือง
ปราจีนบุรี 

14.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการฝึกอบรมทบทวน
พัฒนาศักยภาพการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั
ให้กับเจ้าหน้าที่ อปพร.ผู้นำ
ชุมชน 

60,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ป้องกันและบรรเทาภัยต่าง 
ๆ 

จัดฝึกอบรมจำนวน 
50 คน 

15.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการสมาชิก อปพร.ร่วม
ปฏิบัติงานตั้งจุดบริการและ
จุดตรวจภายในตำบลเนื่อง
ในเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ ฯลฯ 

50,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อบริการประชาชนให้
ปลอดภัยจากการใช้รถใช้
ถนนในช่วงเทศกาล 

ตั้งจุดตรวจบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาล 

16.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ขยายเขตประปาภูมิภาคเส้น
พัฒนาชุมชน เส้นสงวนวงษ์ 
เส้นชลประทาน เส้นย่าเจยีว 
4 เส้นรื่นกลิ่น เส้นสุขเกษม 
4 หมู่ 4 

205,011.00 สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใชอุ้ปโภคบริโภค ยาว 4,664 ม. 

17.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการก่อสร้างแนวกันน้ำ
คอนกรีตบรเิวณชายคลอง
ยาง หมู่ 1 (3) 

200,000.00 สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อลดปญัหาน้ำท่วมเขา้
บ้านเรือนไร่นาสวนของ
ประชาชน 

ขนาด 50 x 80 ม. 
ยาว 2,178 ม. 

18.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างรายทาง ซอยชำนาญ
อาสา 2 หมู่ 2 (2) 

40,000.00 สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางสญัจรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

จำนวน 8 จุด 

19.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายสุขใจ หมู่ 5 

200,000.00 สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

กว้าง 0.00-4.00 
ม. ยาว 449 ม. หนา 
0.00-0.15 ม. 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน 

งบประมาณ 

หน่วยงาน 

ทีรับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

20.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการเสรมิผิวทางแอสฟสัท์ติ
กคอนกรีต ถนนชลประทาน 

(หลังบ้านผู้ใหญส่ายันต์) หมู่ 7 

770,000.00 สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง

ประปา 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

กว้าง 0.00-4.00 
ม. ยาว 200 ม. 

หนา 0.00-0.15 ม. 
21.  การพัฒนา

บ้านเมืองน่าอยู ่
โครงการจดัเวทีประชาคม
หมู่บ้านและจัดทำแผนพัฒนา
ตำบล 

20,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ใช้เวทีประคมในการแสก
งออกทางด้าน
ประชาธิปไตย 

จัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน/ตำบล 

22.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ
อบต.(กรณีครบวาระ/ยบุสภา/
แทนตำแหน่งว่าง 

170,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง กรณีครบวาระ/
ยุบสภา/แทนตำแหน่ง
ว่าง 

การเลอืกตั้งอบต.
การเลอืกตั้ง กรณี
ครบวาระ/ยุบสภา/
แทนตำแน่งว่าง 

23.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการจดัซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 

11,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดซ้ือวัสดุกำจัด
ลูกน้ำยุงลาย 

เพื่อจัดซ้ือทราย
วิทยาศาสตร์และ
น้ำยาเคมีเพือ่ทำลาย
ลูกน้ำยุงลาย 

24.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยา
คุมกำเนิดสำหรับสุนัขและแมว 

100,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อดแูลสุนัขและแมว
ไม่ให้เพิ่มจำนวนจำนวน
และป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

สุยนัขและแมว
ได้รัะบการดูแลไม่
เป็นอันตรายกับ
ประชาชน 

25.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการสำรวจจำนวนสุนัขและ
แมว 

13,650.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อใหท้ราบจำนวนและ
แมวในสุนัขในตำบล 

จำนวนสุนัขและแมว
ในพื้นที ่

26.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

อุดหนุนกองทุน สปสช.ตำบล
โคกไมล้าย 

75,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานด้านสุขภาพ
ของกองทุน สปสช. 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับกองทุน สปสช.
ตำบลโคกไม้ลาย 

27.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการอบรมเรื่องการคัดแยก
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน เพื่อลด
ปริมาณขยะและรักษา
สภาพแวดล้อม 

100,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

ให้ความรู้การคัดแยก
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
เพื่่อลดปริมาณขยะและ
รักษาสภาพแวดล้อม 

จัดอบรมคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนจำนวน
70คน 

28.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

เงินสำรองจ่าย 1,433,804.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
กรณีจำเป็นเร่งด่วนและ
ไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้า 

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
บรรเทาความ
เดือดร้อนกรณี
จำเป็นเร่งด่วน 

29.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 30,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชพี
ผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วนเอดส์จำนวน5
รายการ 

30.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 6,500,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชพี
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุจำนวน 
684 ราย 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน 

งบประมาณ 

หน่วยงาน 

ทีรับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

31.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,680,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยัง
ชีพผูพ้ิการ 

ผู้พิการจำนวน155
รายการ 

32.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานประจำ
หมู่บ้าน 

0.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ อส
ม. ประจำหมู่บ้านให้
มีความรู้ความเขา้ใจ
งานสาธารณสขุมูล
ฐานมากขึ้น 

อสม. จำนวน 75 คน 

33.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการปรับปรุงรางระบาย 

หมู่ 2 

160,000.00 สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้น้ำไหลได้
สะดวกย่ิงขึ้น 

ยาว 336 เมตร 

34.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
รายทาง ซอยตาณัฐ หมู่ 3 

156,000.00 สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

จำนวน 13 โคม 

35.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านเหนือสามัคคี หมู่3 

172,000.00 สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กว้าง 0.00-4.00 เมตร 
ยาว 89 เมตร หนา 
0.00-0.15 เมตร  

36.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
รายทางแบบโซล่าเซล ถนน
ดอนยาง-ปากพล ี

624,000.00 สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
สะดวกปลอดภัย 

จำนวน 108 โคม 

37.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายชวดพัฒนา หมู่ 6 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กว้าง 0.00-4.00 ม. 
ยาว 317 ม. หนา 
0.00-0.15 ม. 

38.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการขยายเขตประปา
ภูมิภาค สายชลประทาน ถึง
สายเอี่ยมเจริญ หมู่ 7 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ประปาภูมิภาคใช้ทกุ
ครัวเรือน 

ยาว 1000 เมตร 

39.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการติดตั้งกระจกโค้ง
จราจร หมู่ 7 

3,856.00 สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กระจกโค้งจราจร 
จำนวน 2 จุด 

40.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

จัดทำป้ายชื่อถนน หมู่ 1- หมู่7 154,600.00 สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนผู้สัญจร 

ทำป้ายถนน 20 ป้าย 

41.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ติดตั้งป้ายบอกทาง หมู่ 1 - หมู่ 
7 

154,600.00 สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ป้ายบอกทาง จำนวน 
20 ป้าย 

42.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ติดตั้งป้ายระหว่างแนวเขต
ตำบลกับตำบลใกล้เคียง 

61,840.00 สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ติดตั้งป้ายแนวเขต 
จำนวน 8 ป้าย 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน 

งบประมาณ 

หน่วยงาน 

ทีรับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

43.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ป้ายเตือนเขตโรงเรียน 7,780.00 สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ป้ายเตือนเขต
โรงเรียน จำนวน 2 
ป้าย 

44.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ป้ายเตือนเขตทางข้ามหน้า
โรงเรียน 

4,600.00 สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ป้ายเตือนเขตทาง
ข้ามถนน 

45.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ติดตั้งสญัญาณไฟเตือนทาง
แยก 

31,980.00 สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

สัญญาไฟเตอืน
จำนวน 2 จุด 

46.  การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาต ิ

0.00 สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้
ร่วมกิจกรรมในงานวัน
เด็กแห่งชาต ิ

ส่งเสริมและจัด
กิจกรรมงานวันเด็ก
และให้เด็กร่วม
กิจกรรม 

47.  การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาร
ศึกษาเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

6,880.00 สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าหนังสอื
เรียน 

ตลอดทั้งป ี

48.  การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรยีน 

4,800.00 สำนัก/กองคลัง เพื่อจ่ายเป็นค่าชุด
นักเรียน 

ตลอดทั้งป ี

49.  การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก 

30,000.00 สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่ากิจกรรม
พัฒนาเดก็ 

ตลอดทั้งป ี

50.  การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่าหนังสือ
เรียน 

3,200.00 สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าหนังสอื
เรียน 

ตลอดทั้งป ี

51.  การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่าอุปกรณ์
การเรยีน 

3,200.00 สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ ตลอดทั้งป ี

52.  การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง 

117,600.00 สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาอาหารให้กับ
นักเรียน ศพด.แผ่นดิน
ทอง 

ดำเนินการจัดจ้าง
ทำอาหารกลางวันให้
เด็ก ศพด.แผ่นดิน
ทอง ตามยอดทีไ่ด้รีบ
จัดสรร 

53.  การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนอาหาร
เสรมิ(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน2

ร.ร./1 ศพด. 

336,700.00 สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาอาหารเสริม
(นม)ให้กับเด็กนักเรียน 

ดำเนินการจัดซ้ือ
อาหารเสริม(นม)ให2้
รร./1ศพด.ตามยอด
ที่ได้รับจัดสรร 

54.  การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าบริหารสถานศึกษา ค่า
จัดการเรียนการสอน(ค่าราย
หัว) 

40,800.00 สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ครูมีสื่อเพือ่ใช้ใน
การเรียนการสอน 

จัดหาวัสดุสื่อการ
เรียนการสอนให้ศูนย์
เด็กเลก็ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน 

งบประมาณ 

หน่วยงาน 

ทีรับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

55.  การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรยีนโรงเรียนบ้าน
หนองชะอม 

232,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอาหารกลางเดก็
นักเรียนโรงเรียนวัดท้าวอู่
ทองและโรงเรียนบ้านหนอง
ชะอม 

อุดหนุนเพื่อจ้าง
เหมาดำเนินการ
อาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียน 

56.  การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง 

20,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสริมสร้างด้านร่างกาย
อารมณ์และสติปัญญาแก่
เด็ก ศพด. 

เด็ก ศพด.แผ่นดิน
ทอง 

57.  การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

อุนหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวดัท้าวอู่ทอง 

372,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนวัดท้าวอู่
ทอง 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันให้กับเด็ก
นักเรียน 

58.  การพัฒนาการกีฬา โครงการเเข่งขันกีฬาสัมพันธ์
ต่อต้านภัยยาเสพติด 

0.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสงเสริมให้ประชาชนได้
มีสุขภาพที่ดีและใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

จัดกิจกรรมการ
เเข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติดนักกีฬา
เเละผู้ร่วม
โครงการ200คน 

59.  การพัฒนาการกีฬา โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์
กีฬาในหมู่บ้าน 

15,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้มีวสัดุอุปกรณ์กีฬาใน
การออกกำลังกาย 

จัดซ้ืออุปกรณ์
กีฬาให้ชุมชน7
หมู่บ้าน 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
   อบต.โคกไม้ลาย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ

ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 40 โครงการ จำนวนเงิน 15,153,021 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จำนวน 29 โครงการ จำนวนเงิน 12,201,869 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 31 13,409,719.15 20 11,192,463.15 
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

9 1,009,405.74 9 1,009,405.74 

การพัฒนากลุ่มอาชีพก้าวหน้า  - - - - 
การพัฒนาการกีฬา - - 

 
- 

รวม  59  โครงการ 40 14,419,124.89 29 12,201,868.89 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.โคกไม้ลาย ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ จำนวน  31  โครงการ  
 

ที ่ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 30,000.00 1,432.00 1,432.00 28,568.00 

2.  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 103,000.00 93,877.97 93,877.97 9,122.03 

3.  โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของอบต.โคกไมล้าย 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

4.  โครงการจดัซื้อสื่อการเรยีนรู้ข่าวสาร จัดซื้อ
หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 

40,000.00 25,550.00 25,550.00 14,450.00 

5.  ค่าจัดทำแผนท่ีภาษ ี 490,000.00 480,000.00 480,000.00 10,000.00 

6.  โครงการตั้งจุดบริการประชาชน 50,000.00 29,770.00 29,770.00 20,230.00 

7.  ขยายเขตประปาภูมิภาคเส้นพัฒนาชุมชน เส้น
สงวนวงษ์ เส้นชลประทาน เส้นย่าเจียว 4 เส้นรื่น
กลิ่น เส้นสุขเกษม 4 หมู่ที่ 4 

205,011.00 204,883.00 204,883.00 128.00 

8.  ก่อสร้างแนวกันน้ำ คสล.บรเิวณชายคลองยาง 
หมู่ที่ ๑ 

200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 

9.  ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง ซอยชำนาญ
อาสา 2 หมู่ที่ 2 

40,000.00 38,961.97 38,961.97 1,038.03 

10.  ก่อสร้างถนน คสล.สายสุขใจ หมู่ที ่๕ 200,000.00 199,000.00 199,000.00 1,000.00 

11.  ก่อสร้างทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ชลประทาน หมู่ที่ 7 

770,000.00 770,000.00 0.00 0.00 

12.  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00 

13.  โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และยาคมุกำเนดิสำหรับสุนัขและแมว 

100,000.00 54,000.00 54,000.00 46,000.00 

14.  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

13,650.00 11,196.00 11,196.00 2,454.00 

15.  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 

75,000.00 75,000.00 75,000.00 0.00 

16.  เงินสำรองจ่าย 1,433,804.00 1,282,097.49 1,282,097.49 151,706.51 

17.  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 30,000.00 24,500.00 24,500.00 5,500.00 

18.  เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 6,500,000.00 6,322,800.00 6,278,800.00 177,200.00 

19.  เบี้ยยังชีพความพิการ 1,680,000.00 1,558,800.00 1,558,800.00 121,200.00 

20.  ปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 

21.  ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง ซอยตาณัฐ หมู่ที่ 3 156,000.00 144,094.72 144,094.72 11,905.28 

22.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเหนือ
สามัคคี หมู่ที่ 3 

172,000.00 171,500.00 171,500.00 500.00 

23.  ติดตั้งไฟส่องสว่างรายทางแบบโซล่าเซลล์ ถนน
ดอนยาง-ปากพล ี

624,000.00 624,000.00 0.00 0.00 
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ที ่ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

24.  ก่อสร้างถนน คสล.สายชวดพัฒนา หมู่ที่ 
6 

500,000.00 498,000.00 498,000.00 2,000.00 

25.  ติดตั้งกระจกโค้ง หมู่ที่ 7 3,856.00 3,856.00 0.00 0.00 

26.  ติดตั้งป้ายช่ือถนน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 154,600.00 154,600.00 0.00 0.00 

27.  ติดตั้งป้ายบอกทาง หมู่ที่ 1 - หมู่ที ่7 154,600.00 154,600.00 0.00 0.00 

28.  ติดตั้งป้ายระหว่างแนวเขตตำบลกบั
ตำบลใกลเ้คียง 

61,840.00 61,840.00 0.00 0.00 

29.  ติดตั้งป้ายเตือนเขตโรงเรียน 7,780.00 7,780.00 0.00 0.00 

30.  ป้ายเตือนเขตทางข้ามหน้าโรงเรียน 4,600.00 4,600.00 0.00 0.00 

31.  ติดตั้งไฟสัญญาณเตือนทางแยก 31,980.00 31,980.00 0.00 0.00 

 
 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จำนวน  9  โครงการ  
 
 
 

ที ่ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ขวบ 

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

2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครผูู้ดูแลเดก็ 30,000.00 22,910.00 22,910.00 7,090.00 

3 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียน
สำหรับเด็กปฐมวยั 3-5 ขวบ 

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

4 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การ
เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ขวบ 

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

5 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวนั) 

117,600.00 76,500.00 76,500.00 41,100.00 

6 ค่าอาหารเสรมิ (นม) (ยกเลิก) 336,700.00 295,575.74 295,575.74 41,124.26 

7 ค่าบริหารสถานศึกษา ค่าจดัการเรียน
การสอน (ค่ารายหัว) 

40,800.00 32,280.00 32,280.00 8,520.00 

8 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองชะอม 

232,000.00 213,760.00 213,760.00 18,240.00 

9 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนวดัท้าวอู่ทอง 

372,000.00 362,080.00 362,080.00 9,920.00 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

อบต.โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 

 

ยุทธศาสตร ์ แผนการดำเนินการ 

ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1. การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู ่ 108 439,448,900.00 43 15,242,939.50 31 13,409,719.15 20 11,192,463.15 

2. การพัฒนาการศึกษา  
    ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

18 1,597,970.00 12 1,167,180.00 9 1,009,405.74 9 1,009,405.74 

3. การพัฒนากลุ่มอาชีพ 
    ก้าวหน้า  

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 40 14,419,124.89 29 12,201,868.89 
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ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้าน ๆ 
ของท้องถิ่น รวมท้ังการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งท้ังหมด
เป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคำถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการ
พัฒนาอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป ท้ังนี้โดยใช้เทคนิค 
SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง 
ๆ  ดังนี ้

 
๑. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ

ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น  ซึ่งมีรายละเอียดผล
การวิเคราะห์  ดังนี้ 

 
โอกาส 

(O : Opportunity) 
ข้อจำกัด 

(T : Threat) 

   1. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายมีโอกาสใน
การพัฒนา เนื่องจากมีการประสานงานกันแบบบูรณา
การระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และ
ประชาชนในพื้นท่ีในการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ
และร่วมแก้ไขปัญหาด้วยกัน ได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลตามโครงการต่าง ๆ ท่ีจัดสรรให้กับหมู่บ้าน  

   2. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายมีแนวโน้ม
ได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตามแผนกฎหมาย
กระจายอำนาจฯ ทำให้ได้รับจัดสรรงบประมาณท่ีมาก
ขึ้นตามลำดับแผนกระจาย  อำนาจฯ และการจัดเก็บ
รายได้เองขององค์การบริหารส่วนตำบล 

   3. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้มีความสะดวก
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น 

   4. ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี และไม่มี
ความขัดแย้งทางการเมือง ทำให้มีความเข้มแข็งทาง
การเมืองในระดับท้องถิ่นทำให้การบริหารจัดการมีความ
ต่อเนื่อง 

   1. อุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการท่ี
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนา ได้รับผลกระทบเนื่องจาก
มีปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) 

   2. ด้านภัยธรรมชาติ เนื่องจากพื้นท่ีของตำบลมี
ลักษณะแหล่งต้นน้ำ ฤดูฝนมีน้ำท่วม แต่ฤดูแล้งมีภัย
แล้งทำให้ขาดน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการ
เกษตรกรรม 
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โอกาส 

(O : Opportunity) 
ข้อจำกัด 

(T : Threat) 

   5. มีวัดสำคัญเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรม สามารถ
พัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของเยาวชนและประชาชนในตำบล เช่น วัดป่ามะไฟ 
วัดท้าวอู่ทอง 

   6. มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นท่ี ต้ังแต่เด็กก่อนวัยเรียน ถึง
ประถมศึกษา และมีศูนย์การเรียนรู้นอกระบบซึ่งมีความพร้อม 
มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 

   7. นำข้อมูลจาการจัดทำเวทีประชาคม จัดทำโครงการ/
กิจกรรมหรือสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน 

   8. มีองค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ 
ท่ีพร้อมให้การสนับสนุนความช่วยเหลือและความร่วมมือในการ
ทำงานเอื้อให้เกิดการพัฒนา 

 

 

 
๒. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็ง

หรือจุดอ่อนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อวิเคราะห์ถึงจุด
แข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์  ดังนี ้

 
จุดแข็ง 

(S : Strength) 
จุดอ่อน 

(W : Weakness) 

   1. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายมีชุมชนท่ี
เข้มแข็ง เนื่องจากได้รับการบริการสาธารณะด้าน
โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน รวมถึงมีนโยบายเน้นการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
   2. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกำหนดนโยบายได้เอง
ภายใต้กรอบของกฎหมาย  
 

   1. การตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบงบประมาณ 
ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่กล้าดำเนิน
กิจกรรมหรือโครงการท่ีมีความเสี่ยงต่อการตรวจสอบ 
   2. ความต้องการและคาดหวังของประชาชนมีสูงต่อ
องค์การปริหารส่วนตำบลในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนแต่องค์การบริหารส่วนตำบลตอบสนองได้
น้อย 
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จุดแข็ง 

(S : Strength) 
จุดอ่อน 

(W : Weakness) 

   3. มีคำสั่งแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกไม้ลายท่ีชัดเจน คลอบคลุมอำนาจหน้าท่ี
ตามภารกิจ และสามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เอง
ตามภารกิจและกำลังงบประมาณ 
   4. มีแผนพัฒนาท่ีชัดเจน และมีการบรูณาการจัดทำ
แผน การทำงาน ร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการ
อื่น รวมถึงคำสั่งแบ่งงานหรือการมอบอำนาจการ
บริหารงานตามลำดับชั้น 
   5. จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายซึ่งเป็น
เครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในตำบล โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สามารถออกข้อบัญญัติภายใต้กรอบกฎหมาย และ
เป็นไปตามขั้นตอนท่ีกำหนดไว้ 
   6. ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกต้ัง
ของประชาชนโดยตรงทำให้ เข้ าใจปัญหาความ
เดือดร้อน และความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง 
   7. มีพื้นท่ีขนาดตำบลขนาดกลางง่ายต่อการบริหาร 
และดูแลอย่างท่ัวถึง ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกไม้ลายมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด และ
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
   8. ผู้นำชุมชนและผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและ
กำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ทำให้มีกลไก
การบริหารราชการ ประชาคม และภาคประชาชนใน
ทุกชุมชน 
 

   3. งบประมาณจำกัดไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของประชาชนในการพัฒนาตามภารกิจ 
   4. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่จำนวนมาก ทำให้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรของหน่วยงานอาจไม่ทันต่อ
เหตุการณ์ 
   5. อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ทำ
การเกษตร อาจมีการการขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค 
บริโภค และเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 
   6. ขาดการจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาการ
ท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และควรเพิ่มการ
ตระหนักในการดูแลและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

 



หน้า 20 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคไม้ลาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 3. รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    1. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  1.๑ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)   

      (๑) ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน  การกำกับการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายมีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน  

      (2) คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   1. แบบประเมินเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแบบประเมินเพื่อความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น รวม 100 คะแนน ได้ 94 คะแนน ดังนี้ 
   - ด้านข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย มี

การประเมินรวม 18 คะแนน  
   - ด้านการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

มีการประเมินรวม 14 คะแนน  
   - ด้านยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย มีการประเมินรวม 62 

คะแนน  
   2. ตามแบบประเมินเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย รวม 100 คะแนน ได้ 96 คะแนน  
  1.2 การนำแผนไปปฏิบัติ 
       (๑) การดำเนินโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
คิดเป็นร้อยละ 30.10 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น คือ  

     - โครงการท่ีบรรจุในแผน จำนวน 196 โครงการ 
     - สามารถดำเนินการได้ จำนวน 59 โครงการ 

       (2) ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ  เนื่องจากมีผลกระทบในการ
ดำเนินโครงการจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
(COVID-19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 21 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคไม้ลาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 

ภาคผนวก 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคไม้ลาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

 
โครงการต้ังจุดบริการประชาชน 

ภาพการดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง 
ภาพการดำเนินการ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคไม้ลาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการแจกถุงยังชีพผู้ติดเชื้อและผู้กักตัวจากโรค COVID-19 ภายในตำบลโคกไม้ลาย 
ภาพการดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายชวดพัฒนา หมู่ท่ี 6 
ภาพก่อนดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพดำเนินการแล้วเสร็จ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคไม้ลาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
โครงการแนวกันตกซอยไทรย้อยและหลังป้อม หมู่ที่ 6 

ภาพก่อนดำเนินการ ภาพดำเนินการแล้วเสร็จ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคไม้ลาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสุขใจ หมู่ที่ 5 

ภาพก่อนดำเนินการ ภาพดำเนินการแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



หน้า 26 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคไม้ลาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบการประเมินสำหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา/รายละเอียด 
คะแนนความพึงพอใจ 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. สรุปสถานการณ์การพิจารณา 10  
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10  
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10  
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพจิารณา   10  
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 

 
 

 - ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5  
 - กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5  
 - เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนนำไปสู่การต้ังงบประมาณ 

ได้ถูกต้อง 
5  

 - โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5  
 - เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ 
5 

 

 - โครงการมคีวามสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5  
 - โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5  
 - โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง ให้ประเทศชาติ มั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 
5 

 

 - งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5  
 - มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ งบประมาณ 5  
 - มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

และผลคาดว่าจะได้รับ 
5 

 

 - ผลท่ีคาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5  

 รวมคะแนน 100  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคไม้ลาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบการประเมินสำหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา/รายละเอียด 
คะแนนความพึงพอใจ 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1 
 
 

บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครองการเลือกต้ัง 

3 
 

2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง  การเลือกต้ัง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวน
ประชากร ฯลฯ 

2 
 

3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพสังคม เช่น การศึกษา การสาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ 

2 
 

4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคม การไฟฟ้า การประปา 
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 
 

5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน และอื่น ๆ 

2 
 

6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณีและ
งานประจำปี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
และอื่น ๆ 

2 
 

7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ   

2 
 

8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 
 

9 การประชุมประชาคมท้องถิ่นรู้แบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพฒันาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3 

 

 รวมคะแนน 20  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคไม้ลาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบการประเมินสำหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา/รายละเอียด 
คะแนนความพึงพอใจ 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1 การวิเคราะห์ที่ควบคุมความเชือ่มโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

2 

 

2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของ การบังคับใช้ 
สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 
 

3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา การสาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 
 

4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ  กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคมการพัฒนาอาชีพ และกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2 
 

5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้นการประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพฒันา 

2 
 

6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบันและ
โอกาสการพฒันาในอนาคตของท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจ
ส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Therar (อุปสรรค) 

2 

 

7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  มีการนำเสนอ
ปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของ ปัญหา แนวทางหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

2 
 

8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เชน่ สรุปสถานการณ์การพัฒนา การต้ังงบประมาณ  
การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นใน เชิงคุณภาพ 

1 

 

9 ผลท่ีได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เช่นผลท่ีได้รับ/ผลท่ี
สำคัญผลกระทบ และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานท่ีผ่านมาและแนว
ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคไม้ลาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบการประเมินสำหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

3. ยุทธศาสตร์ 
 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา/รายละเอียด 
คะแนนความพึงพอใจ 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10  

2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10  

3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10  

4 วิสัยทัศน์ 5  

5 กลยุทธ์ 5  

6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5  

7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5  

8 แผนงาน 5  

9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5  

10 ผลผลิต/โครงการ 5  
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