
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.25๖2)                                                                           ๑ 
 

   

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 

******************************************* 
 
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย  
                “ต าบลธงชัยน่าอยู่ คู่คุณธรรม น าสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง ด ารงไว้ซึ่ง
มาตรฐานบริหารจัดการที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่ดีงาม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

ข. เป้าประสงค์  
     ๑. การคมนาคมสะดวก ปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคครบครัน 
 ๒. มีแหล่งน ้าเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
 ๓.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั งด้านการสาธารณสุข การประกอบอาชีพ การศึกษา การได้รับ
สวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 
 ๔. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และไม่เกิดปัญหายาเสพติดในพื นที่ 
 ๕. มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๖. แหล่งท่องเที่ยวได้มาตรฐาน 
 ๗. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการส่งเสริม บ้ารุงรักษาให้คงสืบไป 
 ๘. เป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 
 ๙. ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินงานของอบต. 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบลธงชัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้  6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ 
 -  งานด้านคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุงงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
พัฒนาระบบจราจร 
 -  งานด้านสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา พัฒนาแหล่งน้ า คูคลอง และระบบชลประทาน 
 -  งานด้านการผังเมือง ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ 
 -  งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับประชาชน 
 -  งานด้านสวัสดิการสังคม (ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์) 
 -  งานด้านการศึกษา 
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 -  งานด้านการสาธารณสุข 
 -  งานด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
๓. ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
กลยุทธ์ 
 -  งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 -  งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 -  งานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 
 -  งานด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -  งานด้านการจัดการขยะในชุมชน 
 -  งานด้านการส่งเสริมให้เกิดการผลิต การบริการ การบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 

-  งานด้านการส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
กลยุทธ์ 

6.1   งานด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  
 6.2   งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการป้องกันการทุจริต 
 6.3   งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
 6.4   งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
 6.5   งานด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
 6.6  งานด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
 6.7  งานด้านการส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ 

ง.การวางแผน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลธงชัยได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที ่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
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ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผน 
 

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ 
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของ
วิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าของการด าเนินงานให้
ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับผลประโยชน์หรือได้รับน้อย
กว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ ของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้ง
ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน ( cost 
effective) ด าเนินการด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่าง ๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา, การติดตามดู
ความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย, การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วน
ต่าง ๆ ในโครงการ และเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน  โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหาร โครงการมักจะไม่ให้
ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึง
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิด
ความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และทรัพยากรที่มี
อยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะแยกที่จะต้อง        แบก
รับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางครั้ งโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว 
(part time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัย
พนักงานเต็มเวลา (full time) เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธี
ติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด 

ในส่วนของการประเมินผลนั้น เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการ 
ติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข  การขยายขอบเขต หรือการยุติ การ
ด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่
ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือ โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผล
เป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการตัดสินใจต่อไป 
นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูล
ที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเท่ียงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 
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ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
มีการด าเนินงาน ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
9. มีการวเิคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินประสทิธิภาพ    
การพัฒนาท้องถิ่น   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น   

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด   

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจดัท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่   
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ ๑ แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเอง 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.25๖2)                                                                           ๕ 
 

 

ส่วนที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุร ี
๒. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (  )   ไตรมาสที่ ๑  (ตุลาคม – ธันวาคม)           (  )   ไตรมาสที่ ๒  (มกราคม – มีนาคม) 
 (  )   ไตรมาสที่ ๓  (เมษายน – มิถุนายน)  (  )   ไตรมาสที่ ๔  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

ส่วนที่ ๒   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 )

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 

๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐาน 

92 27,145,720 23 6,659,400 60 11,314,425 32 10,397,000 21 5,152,200 228 60,668,745 

๒. ด้านการพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

67 32,415,000 71 29,350,000 83 29,902,000 82 32,670,000 81 29,670,000 384 154,007,000 

๓. ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

11 2,870,000 10 910,000 12 1,050,000 10 920,000 10 920,000 53 6,670,000 

๔. ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเท่ียว 

16 4,450,000 28 15,250,000 28 16,270,000 28 15,270,000 28 15,270,000 128 66,510,000 

๕. ด้านการพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตปะเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

20 930,000 20 930,000 20 930,000 20 930,000 20 930,000 100 4,650,000 

6. ด้านการพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กรและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

29 4,481,000 28 5,366,000 26 2,546,000 25 2,416,000 25 2,416,000 133 17,225,000 

รวม 235 72,291,720 180 58,465,400 229 62,012,425 197 62,603,000 185 54,358,200 1,026 309,730,745 

แบบที่ ๒ แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.25๖2)                                                                           ๖ 
 

๔. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี  ๒๕๖2 
 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ       
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ       
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ 

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการที่
มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านว
น 

ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

11 31.82 9 - - - - - - - 20 33.90 

๒. ด้านการพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

15 34.09 - - 4 44.44 - - - - 19 32.20 

๓. ด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

2 4.55 - - - - - - - - 2 3.40 

๔. ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และแหล่ง
ท่องเที่ยว 

3 6.82 - - 1 11.12 - - - - 4 6.78 

๕. ด้านศลิปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

3 6.82 - - - - - - - - 3 5.08 

๖. ด้านการพัฒนา
กระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กรและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

7 15.91 - - 4 44.44 - - - - 11 18.64 

รวม 44 100 9 100 9 100 - - - - 59 100 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.25๖2)                                                                           ๗ 
 

 

ยุทธศาสตร ์

งบปกติ เงินสะสม งบหน่วยงาน
อ่ืน 

รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จน.
เงิน 

ร้อย
ละ 

จน.เงิน ร้อยละ 

๑. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

- - 3,405,600 100 - - 3,405,600 23.26 

๒. ด้านการพัฒนา
ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

10,494,157 93.42 - - - - 10,494,157 71.69 

๓. ด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

45,250 0.41 - - - - 45,250 0.31 

๔. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และ
แหล่งท่องเที่ยว 

417,561.60 3.72 - - - - 417,561.60 2.85 

๕. ด้านดา้นศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

84,905 0.76 - - - - 84,905 0.58 

6.ด้านการพัฒนา
กระบวนการบริหาร 
จัดการที่ดีในองค์กร 
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

191,084 1.70 - - - - 191,084 1.31 

รวม 11,232,957.60 100 3,405,600 100 - - 14,638,557.60 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.25๖2)                                                                           ๘ 
 

ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี......25๖2...... 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

๑. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ    9,972,000 8,990,260 

๒. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคน
พิการ    1,363,200 1,248,000 

๓. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

   120,000 45,000 

รวม     10,328,260 
                   หมายเหตุ  : ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.25๖2)                                                                           ๙ 
 

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนนิงาน 
 

 

สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ / งบประมาณ ตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการ / งบประมาณ ที่

ด าเนินการปีงบประมาณ 25๖2 คิดเป็นร้อยละ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 23 6,659,400 11 3,405,600 6.11 5.82 
2.ด้านการพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

71 29,350,000 15 10,494,157 8.33 17.95 
 

3.ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

10 910,000 2 45,250 1.11 0.08 

4.ด้านการบริหารจดัการ
และการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และแหล่ง
ท่องเที่ยว 

28 15,250,000 3 417,561.60 1.70 0.71 

5.ด้านการพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

20 930,000 3 84,905 1.70 0.15 

6. ด้านการพัฒนา
กระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กรและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

28 5,366,000 7 191,084 3.90 0.33 

รวม 180 58,465,400 44 14,638,512.60 22.85 25.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.25๖2)                                                                           ๑๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561) 
 
ที ่ วันที่ด าเนินการ โครงการ งบประมาณที่

ด าเนินงาน 
ยุทธ 

ศาสตร์ที่ 
หมายเหตุ 

  รายจ่ายประจ า    

๑ ต.ค. - ธ.ค. 61 เงินเดือนพนักงาน 1,500,030   

๒ ต.ค. - ธ.ค. 61 เงินประจ าต าแหน่ง 54,000   

๓ ต.ค. – ธ.ค. 61 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,201,025   

๔ ต.ค. - ธ.ค. 61 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 130,690   

๕ ต.ค. - ธ.ค. 61 ค่าจ้างประจ า 62,040   

๖ ต.ค. - ธ.ค. 61 ค่าเช่าบ้าน 66,700   

๗ ต.ค. - ธ.ค. 61 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 9,700   

๘ ต.ค. - ธ.ค. 61 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานกองคลัง 30,000   

๙ ต.ค. - ธ.ค. 61 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได ้

30,000   

๑๐ ต.ค. - ธ.ค. 61 ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก 30,000   

๑๑ ต.ค. - ธ.ค. 61 ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก 30,000   

๑๒ ต.ค. - ธ.ค. 61 ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก 30,000   

๑๓ ต.ค. - ธ.ค. 61 ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบตัิงานกองการศึกษา 30,000   

๑๔ ต.ค. - ธ.ค. 61 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 30,000   

๑๕ ต.ค. - ธ.ค. 61 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีปฏบิัติงานสง่เสริมการ
ท่องเที่ยว 

30,000   

๑๖ ต.ค. - ธ.ค. 61 ค่าจ้างเหมาต าแหน่งคนงานท่ัวไป 30,000   

๑๗ ต.ค. - ธ.ค. 61 ค่าจ้างเหมาต าแหน่งคนงานท่ัวไป 30,000   

๑๘ ต.ค. - ธ.ค. 61 ค่าจ้างเหมาต าแหน่งคนงานท่ัวไป 30,000   

๑๙ ต.ค. - ธ.ค. 61 ค่าจ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ 30,000   

๒๐ ต.ค. - ธ.ค. 61 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานคนงานกวาดถนน 24,900   

๒๑ ต.ค. - ธ.ค. 61 ค่าจ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ 30,000   

๒๒ ต.ค. - ธ.ค. 61 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่
อปท. 

157,600   

 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.25๖2)                                                                           ๑๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561) 
 
ที ่ วันที่ด าเนินการ โครงการ งบประมาณที่

ด าเนินงาน 
ยุทธ 

ศาสตร์ที่ 
หมายเหตุ 

๒3 ต.ค. - ธ.ค. 61 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 15,731.60   

๒4 ต.ค. - ธ.ค. 61 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,000   

๒5 20 พ.ย. 61  ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 5,040   

๒6 25 ธ.ค. 61 ตกเบิกเงินเดือนพนักงาน 54,780   

๒7 25 ธ.ค. 61 ตกเบิกค่าจ้างประจ า 2,460   

๒8 25 ธ.ค. 61 ตกเบิกค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 74,445   

29 ต.ค. - ธ.ค. 61 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 2,233,700   

๓0 ต.ค. - ธ.ค. 61 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 303,200   

๓1 ต.ค. - ธ.ค. 61 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 9,000   

๓2 18 ต.ค. 61 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมัมนา 7,300   

๓3 ต.ค. - ธ.ค. 61 ค่าจ้างเหมาใช้สถานท่ีทิ้งขยะ 99,148 4  

๓4 9 พ.ย. 61  ค่าจ้างท าป้ายเหล็กพร้อมติดสติ้กเกอร์ลงบนแผ่นซึ้ง
พร้อมเสาเหล็กติดตั้ง 

22,500   

35 9 พ.ย. 61 ค่าป้ายไวนลิประชาสัมพันธ์รับสมคัร (โครงการ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก) 

430   

36 9 พ.ย. 61 ค่าจ้างเหมารถแบ็คโฮปรับเกลี่ยกิ่งไม้ซากศาลพระภูม ิ 8,000   

37 20 พ.ย. 61 ค่าจัดจ้างท าป้ายโครงการจิตอาสา 1,050   

38 20 พ.ย. 61 ค่าจ้างเหมาลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร ์ 4,500   

39 20 พ.ย. 61 ค่าจ้างท าป้ายไวนลิ (โครงการBig Cleaning Day) 1,000 4  

40 20 พ.ย. 61  ค่าจ้างท าป้ายไวนลิ (จุดรวบรวมขยะอันตราย) 430   

41 20 พ.ย. 61  ค่าบ ารุงรักษาซ่อมคอมพิวเตอร ์ 800   

42 20 พ.ย. 61 ค่าจ้างเหมาจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยว ด้านการจราจร 

25,920   

43 23 พ.ย. 61 ค่าจ้างเหมาท าป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการวัด
ประชารัฐสร้างสุข 

430   

44 23 พ.ย. 61 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 1,200   

45 4 ธ.ค. 61 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายอาหารกลางวันศพด.วัด
บุญทว ี

87,100 2  

46 4 ธ.ค. 61 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายอาหารกลางวันศพด.วัด
อินทาราม 

19,500 2  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.25๖2)                                                                           ๑๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561) 
 
ที ่ วันที่ด าเนินการ โครงการ งบประมาณที่

ด าเนินงาน 
ยุทธ 

ศาสตร์
ที่ 

หมายเหตุ 

47 4 ธ.ค. 61 ค่าจ้างเหมาท าผ้าคลุมโต๊ะและโบวผ์ูกเก้าอี ้ 25,500   

48 4 ธ.ค. 61 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมรถ 81-3054 428   

49 4 ธ.ค. 61 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถ กข 4471 พบ 50,910.60   

45 4 ธ.ค. 61 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-4659 4,708   

51 4 ธ.ค. 61 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า 774 1,048.60   

52 6 ธ.ค. 61 ค่าจ้างเหมาท าป้ายใช้ในงานกองการศึกษา 3,180   

53 18 ธ.ค. 61 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนลิประชาสมัพันธ์รับบริจาค
มือถือเก่า (โครงการมือถือเก่าไปชีวิตใหม่มา) 

430   

54 18 ธ.ค. 61 ค่าจ้างท าป้ายไวนลิโครงการป้องกันและควบคมุโรค
ไข้เลือดออก 

860 2  

55 18 ธ.ค. 61 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-1591 150   

56 18 ธ.ค. 61 ค่าเครื่องดื่มในโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

480 2  

57 พ.ย.-ธ.ค. 61 จ้างเหมาค่าบริการรักษาความปลอดภัย 51,840   

  รายจ่ายเพ่ือการพัฒนา    

58 13 พ.ย. 61  โครงการติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะถนนสายถมสมาน
ตั้งแต่ป้อมต ารวจถึงบ้านเจ้จก หมู ่1 

1,050,000 1 จ่ายขาดเงินสะสม 

59 18 ธ.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนหินผสุายซอยโพธิ์ทอง หมู่ 3 102,000 1 จ่ายขาดเงินสะสม 

60 21 ธ.ค. 61 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพรอ้มบ่อพักซอยดอน
คาน 2 

265,000 1 จ่ายขาดเงินสะสม 

  รวม 8,237,384.80   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.25๖2)                                                                           ๑๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ ๒  (มกราคม 25๖1 –  มีนาคม 25๖2) 
 

ที ่ วันที่ด าเนินการ โครงการ งบประมาณที่
ด าเนินงาน 

ยุทธ 
ศาสตร์ที ่

หมายเหตุ 

  รายจ่ายประจ า    

๑ ม.ค. – มี.ค. ๖2 เงินเดือนพนักงาน 1,596,191   

๒ ม.ค. – มี.ค. ๖2 เงินประจ าต าแหน่ง 54,000   

๓ ม.ค. – มี.ค. ๖2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,373,700   

๔ ม.ค. – มี.ค. ๖2 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 143,928   

๕ ม.ค. – มี.ค. ๖2 ค่าจ้างประจ า 64,500   

๖ ม.ค. – มี.ค. ๖2 ค่าเช่าบ้าน 79,580   

๗ ม.ค. – มี.ค. ๖2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 15,400   

๘ ม.ค. – มี.ค. ๖2 ค่าใช้สถานท่ีทิ้งขยะมูลฝอย 93,648.43 4  

๙ ม.ค. – มี.ค. ๖2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 2,253,500   

๑๐ ม.ค. – มี.ค. ๖2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 309,600   

๑๑ ม.ค. – มี.ค. ๖2 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 12,000   

๑๒ ม.ค. – มี.ค. ๖2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 8,530.32   

๑๓ ม.ค. – มี.ค. ๖2 ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 25,200   

๑๔ ม.ค. – มี.ค. ๖2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่
อปท. 

86,750   

๑๕ ม.ค. – มี.ค. ๖2 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานกองคลัง 20,000   

๑๖ ม.ค. – มี.ค. ๖2 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได ้

20,000   

๑๗ ม.ค. – มี.ค. ๖2 ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก 30,000   

๑๘ ม.ค. – มี.ค. ๖2 ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก 30,000   

๑๙ ม.ค. – มี.ค. ๖2 ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก 30,000   

๒๐ ม.ค. – มี.ค. ๖2 ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบตัิงานกองการศึกษา 20,000   

๒๑ ม.ค. – มี.ค. ๖2 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 20,000   

๒๒ ม.ค. – มี.ค. ๖2 ค่าจ้างเหมาต าแหน่งคนงานท่ัวไป 30,000   

๒๓ ม.ค. – มี.ค. ๖2 ค่าจ้างเหมาต าแหน่งคนงานท่ัวไป 30,000   

 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.25๖2)                                                                           ๑๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ ๒  (มกราคม 25๖2 –  มีนาคม 25๖2) 
 

ที ่ วันที่ด าเนินการ โครงการ งบประมาณที่
ด าเนินงาน 

ยุทธ 
ศาสตร์ที่ 

หมายเหตุ 

  รายจ่ายประจ า    

24 ม.ค. – มี.ค. ๖2 ค่าจ้างเหมาต าแหน่งคนงานท่ัวไป 30,000   

๒5 ม.ค. – มี.ค. ๖2 ค่าจ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ 30,000   

26 ม.ค. – มี.ค. ๖2 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานคนงานกวาดถนน 30,000   

27 ม.ค. – มี.ค. ๖2 ค่าจ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ 30,000   

28 ม.ค. – มี.ค. ๖2 ค่าจ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ 30,000   

29 ม.ค. – มี.ค. ๖2 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีปฏบิัติงานสง่เสริมการ
ท่องเที่ยว 

30,000   

30 10 ม.ค. 62 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 22,500   

31 17 ม.ค. 62 ค่าจ้างเหมาติดตั้งเวทีโครงการวันเด็กแห่งชาติ 4,500 2  

32 23 ม.ค. 62 ค่าท าป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วยเทศกาลวันหยุดปีใหม ่

1,270 3  

33 23 ม.ค. 62 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วย
เทศกาลวันหยดุปีใหม ่

19,530 3  

34 23 ม.ค. 62 ค่าจ้างท าป้ายไวนลิพร้อมโครงไม้ พร้อมขาตั้ง
ด้านหลัง สวสัดีปีใหม่ 2561 

2,500   

35 23 ม.ค. 62 ค่าจ้างท าป้ายโครงการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

8,920 6  

36 23 ม.ค. 62 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-4659 120   

37 23 ม.ค. 62 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

5,390 6  

38 23 ม.ค. 62 ค่าเช่าเครื่องเสียงใช้ในโครงการส่งเสรมิการมสี่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

4,000 6  

39 23 ม.ค. 62 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

28,000 6  

40 23 ม.ค. 62 ค่าเช่า Server (รายปี)  4,815   

41 23 ม.ค. 62 คา่บ ารุงรักษาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน 5,400   

42 23 ม.ค. 62 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-1591 25,888.85   

43 ม.ค. – มี.ค. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 77,760   

44 23 ม.ค. 62 ค่าลงโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 1,000   

45 30 ม.ค. 62 ค่าจ้างเหมาท าตรายาง 3,760   

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.25๖2)                                                                           ๑๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ ๒  (มกราคม 25๖2 –  มีนาคม 25๖2) 
 

ที ่ วันที่ด าเนินการ โครงการ งบประมาณที่
ด าเนินงาน 

ยุทธ 
ศาสตร์ที่ 

หมายเหตุ 

  รายจ่ายประจ า    

46 30 ม.ค. 62 ค่าซื้ออุปกรณ์ถังขยะเปียก โครงการแก้ไขปัญหา
ขยะในชุมชน 

12,140 4  

47 ม.ค. – มี.ค. 62 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 30,697   

48 30 ม.ค. 62 ค่าอุปกรณต์กแต่งสถานท่ีโครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 4,112 2  

49 30 ม.ค. 62 ค่าเอกสารประกอบการอบรมโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

1,400 2  

50 30 ม.ค. 62 โครงการแกไ้ขปัญหาขยะในชุมชน 19,100 4  

51 20 ก.พ. 62 ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ 24,940   

52 20 ก.พ. 62 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 2,400   

53 20 ก.พ. 62 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุก ฆข 7 240   

54 21 ก.พ. 62 ค่าจ้างเหมารถแบ็คโฮปรับเกลี่ยพืน้ท่ีสถานท่ีทิ้ง
ขยะ หมู่ 6 

8,000   

55 21 ก.พ. 62 คา่เช่าชุดการแสดงโครงการวันเดก็แห่งชาติ 7,000 2  

56 21 ก.พ. 62 ค่าเช่าเต๊นท์โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 13,000 2  

57 21 ก.พ. 62 ค่าซื้อของรางวัลส าหรับกิจกรรมบนเวทีโครงการ
วันเด็ก  

24,000 2  

58 21 ก.พ. 62 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ กค 1241 1,893.90   

59 5 มี.ค. 62 ค่าจ้างท าป้ายประกาศแผ่นปา้ยหาเสียงของ
ผู้สมคัร 

4,400   

60 7 มี.ค. 62 ค่าจ้างท าป้ายไวนลิ (แผนรณรงค์แยกก่อนท้ิง) 430   

61 12 มี.ค. 62 ค่าจ้างท าป้ายไวนลิโครงการฝึกอบรมส่งเสรมิ
ประชาธิปไตยในชุมชน 

430 6  

62 12 มี.ค. 62 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมประชาธปิไตยในชุมชน 23,425 6  

63 12 มี.ค. 62 ค่าจ้างท าป้ายไวนลิโครงการอบต.สัญจร 430 6  

64 12 มี.ค. 62 ค่าจ้างท าป้ายไวนลิโครงการประชุมประชาคม 430 6  

65 12 มี.ค. 62 ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์  1,750   

66 26 มี.ค. 62 ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนโครงการประชุม
ประชาคม 

1,850 6  

67 27 มี.ค. 62 ค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการรณรงค์ปอ้งกันควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

2,165 2  

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.25๖2)                                                                           ๑๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2562 – มีนาคม 2562) 
 

ที ่ วันที่ด าเนินการ โครงการ งบประมาณที่
ด าเนินงาน 

ยุทธ 
ศาสตร์ที ่

หมายเหตุ 

68 27 มี.ค. 62 ค่าป้ายไวนลิโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

430 2  

69 27 มี.ค. 62 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมไฟสาธารณะ 529.86   

70 27 มี.ค. 62 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถ 81-3054 1,027.20   

71 27 มี.ค. 62 ค่าจ้างเหมาเติมน้ ายาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 2,900   

72 23 ม.ค. 62 อุดหนุนงานพระนครคีร-ีเมืองเพชร 15,000 2  

  รายจ่ายเพ่ือการพัฒนา    

73 15 ม.ค. 62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน 
โคกระหุ่ง หมู่ 5 

143,000 1 จ่ายขาดเงินสะสม 

74 19 มี.ค. 62 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลอง
ชลประทานฝั่งซ้าย หมู่ 6 

428,000 1 จ่ายขาดเงินสะสม  

  รวม 7,517,001.56   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.25๖2)                                                                           ๑๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน  – มิถุนายน 2562) 
 
ที ่ วันที่ด าเนินการ โครงการ งบประมาณที่

ด าเนินงาน 
ยุทธ 

ศาสตร์ที ่
หมายเหตุ 

  รายจ่ายประจ า    

๑ เม.ย. – มิ.ย. ๖2 เงินเดือนพนักงาน 1,632,820   

๒ เม.ย. – มิ.ย. ๖2 เงินประจ าต าแหน่ง 43,500   

๓ เม.ย. – มิ.ย. ๖2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,391,990   

๔ เม.ย. – มิ.ย. ๖2 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 147,745   

๕ เม.ย. – มิ.ย. ๖2 ค่าจ้างประจ า 64,880   

๖ เม.ย. – มิ.ย. ๖2 ค่าเช่าบ้าน 72,500   

๗ พ.ค. – มิ.ย. ๖2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 7,471   

๘ เม.ย. – มิ.ย. ๖2 ค่าใช้สถานท่ีทิ้งขยะมูลฝอย 94,686.97 4  

๙ เม.ย. – มิ.ย. ๖2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 2,252,500 2  

๑๐ เม.ย. – มิ.ย. ๖2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 317,600 2  

๑๑ เม.ย. – มิ.ย. ๖2 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 12,000 2  

๑๒ เม.ย. – มิ.ย. ๖2 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานคนงานกวาดถนน 30,000   

๑๓ เม.ย. – มิ.ย. ๖2 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานคนงานประจ ารถขยะ 30,000   

๑๔ เม.ย. – มิ.ย. ๖2 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานคนงานท่ัวไป 30,000   

๑๕ เม.ย. – มิ.ย. ๖2 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานคนงานท่ัวไป 30,000   

๑๖ เม.ย. – มิ.ย. ๖2 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานคนงานท่ัวไป 30,000   

๑๗ เม.ย. – มิ.ย. ๖2 ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก 30,000   

๑๘ เม.ย. – มิ.ย. ๖2 ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก 30,000   

๑๙ เม.ย. – มิ.ย. ๖2 ค่าวิทยฐานะ 56,000   

๒๐ เม.ย. – มิ.ย. ๖2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 55,250   

๒๑ เม.ย. – มิ.ย. ๖2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมัมนา 144,000   

๒๒ เม.ย. – มิ.ย. ๖2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่
อปท. 

67,600   

๒๓ เม.ย. – มิ.ย. ๖2 ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 35,040   

24 5 เม.ย. 62 ขุดลอกและก าจัดวัชพืชเปิดทางน้ าคลองภายใน 
หมู่ 7 

10,000   



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.25๖2)                                                                           ๑๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2562 – มิถุนายน 2562) 
 

ที ่ วันที่ด าเนินการ โครงการ งบประมาณที่
ด าเนินงาน 

ยุทธ 
ศาสตร์ที ่

หมายเหตุ 

  รายจ่ายประจ า    

25 5 เม.ย. 62 ค่าน้ าดื่มโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

800 2  

26 5 เม.ย. 62 ค่าวัคซีนโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

54,000 2  

27 5 เม.ย. 62 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง 14,100   

28 5 เม.ย. 62 ค่าป้ายไวนลิโครงการแก้ไขปญัหาขยะในชุมชน 5,860 4  

29 5 เม.ย. 62 โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายตุ าบลธงชัย 33,600   

30 เม.ย. 62 – มิ.ย. ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-4659 78,068.20   

31 5 เม.ย. 62 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถ กข 4471 1,615.70   

32 เม.ย. – มิ.ย. ๖2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 32,330.89   

33 เม.ย. – มิ.ย. ๖2 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย 77,760   

34 25 เม.ย. 62 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า 449.40   

35 2 พ.ค. 62 ค่าจ้างท าป้ายไวนลิโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต ์

2,400 3  

36 2 พ.ค. 62 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวันหยดุสงกรานต ์

22,050 3  

37 8 พ.ค. 62 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-1591 3,467   

38 8 พ.ค. 62 ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์รับสมคัร
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5,000   

39 10 พ.ค. 62 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนลิและสติ๊กเกอร์ 9,150   

40 10 พ.ค. 62 ค่าจ้างเหมาท าป้ายใช้ในกองการศึกษา 13,840   

41 13 พ.ค. 62 ค่าจ้างเหมาท าป้ายศูนย์การเรยีนรูก้ารท าเกษตร
อินทรีย์ 

3,600   

42 13 พ.ค. 62 ค่ากระเปา๋ใส่เอกสารโครงการฝึกอบรมผูสู้งอายุ
ต าบลธงชัย 

22,500 2  

43 17 พ.ค. 62 ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนโครงการฝึกอบรม
ผู้สูงอายุต าบลธงชัย 

3,750 2  

44 17 พ.ค. 62  โครงการสนับค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา – 
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) วัดอินทาราม  

25,500 2  

45 17 พ.ค. 62 โครงการสนับค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา – 
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) วัดบุญทว ี

113,900 2  

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.25๖2)                                                                           ๑๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2562 – มิถุนายน 2562) 
 

ที ่ วันที่ด าเนินการ โครงการ งบประมาณที่
ด าเนินงาน 

ยุทธ 
ศาสตร์ที่ 

หมายเหตุ 

  รายจ่ายประจ า    

46 17 พ.ค. 62 ค่าป้ายไวนลิพร้อมโครงไม้ใช้ในโครงการ
ฝึกอบรมผู้สูงอายตุ าบลธงชัย 

3,300 2  

45 29 พ.ค. 62 ค่าจ้างวงแคนโครงการหมู่บ้านวัฒนธรรมล้ าค่า 14,000 5  

46 29 พ.ค. 62 ค่าเช่าเวทีไฟประดับและตกแต่งสถานท่ีโครงการ
หมู่บ้านวัฒนธรรมล้ าคา่ 

9,500 5  

47 29 พ.ค. 62 ค่าเช่าเต๊นท์โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุต าบล
ธงชัย 

6,000 2  

48 29 พ.ค. 62 ค่าจ้างเหมาท าป้าย 28,020   

49 5 มิ.ย. 62 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุก ฆข 7 7,046.20   

50 5 มิ.ย. 62 ค่าท าอักษรสติ๊กเกอร์ตดิหน้ารถบรรทุกน้ า 400   

51 7 มิ.ย. 62 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 12,400   

52 7 มิ.ย. 62 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถกระเช้า 3,456   

53 17 มิ.ย. 62 อุดหนุนโครงการพระราชด ารดิ้านสาธารณสุข  180,000 2  

54 20 มิ.ย. 62 ค่าจ้างเหมารถแบ็คโฮปรับเกลี่ยกิ่งไม้สถานท่ีทิ้ง
ขยะ หมู่ 6 

7,800   

55 25 มิ.ย. 62 ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วัดบญุทวี) 40,000   

56 25 มิ.ย. 62 ค่าเช่าชุดการแสดงพร้อมแต่งหน้าใช้ในกิจกรรม
ประชุมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 

2,400   

57 26 มิ.ย. 62  ค่าจ้างเหมาติดตั้งประตูบานเลื่อนห้องปลัด 7,000   

  รายจ่ายเพ่ือการพัฒนา    

81 18 เม.ย. 62 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าซอยโรงกวน หมู่ 
8 

406,700 1 จ่ายขาดเงินสะสม 

82 23 เม.ย. 62 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนสายเชื่อมหัว
ถนน (ต่อจากเดิม) หมู่ 7 

245,000 1 จ่ายขาดเงินสะสม 

  รวม 8,298,346.36   

 
 
 
 
 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.25๖2)                                                                           ๒๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2562) 
ที ่ วันทีด่ าเนนิการ โครงการ งบประมาณที่

ด าเนนิงาน 
ยุทธ 

ศาสตรท์ี ่
หมายเหต ุ

  รายจ่ายประจ า    

1 ก.ค. – ก.ย. 62 เงินเดือนพนักงาน 1,605,517   

2 ก.ค. – ก.ย. 62 เงินประจ าต าแหน่ง 43,500   

3 ก.ค. – ก.ย. 62 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,404,590   

4 ก.ค. – ก.ย. 62 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 150,693   

5 ก.ค. – ก.ย. 62 ค่าจ้างประจ า 65,640   

6 ก.ค. – ก.ย. 62 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 25,316   

7 ก.ค. – ก.ย. 62 ค่าเช่าบ้าน 95,758   

8 ก.ค. – ก.ย. 62 ค่าวิทยฐานะ 21,000   

9 ก.ค. – ก.ย. 62 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 1,847,760 2  

10 ก.ค. – ก.ย. 62 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 317,600 2  

11 ก.ค. – ก.ย. 62 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 12,000 2  

12 ก.ค. – ก.ย. 62 จ้างเหมาปฏบิัติงานคนงานท่ัวไป 29,000   

13 ก.ค. – ก.ย. 62 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานคนกวาดถนน 30,000   

14 ก.ค. – ก.ย. 62 ค่าจ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ 30,000   

15 ก.ค. – ก.ย. 62 ค่าจ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ 30,000   

16 ก.ค. – ก.ย. 62 จ้างเหมาปฏบิัติงานคนงานท่ัวไป 30,000   

17 ก.ค. – ก.ย. 62 จ้างเหมาปฏบิัติงานคนงานท่ัวไป 30,000   

18 ก.ค. – ก.ย. 62 จ้างเหมาปฏบิัติงานคนงานท่ัวไป 28,000   

19 ก.ค. – ก.ย. 62 จ้างเหมาปฏบิัติงานด้านการเกษตร 20,100   

20 ก.ค. – ก.ย. 62 จ้างเหมาผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 30,000   

21 ก.ค. – ก.ย. 62 จ้างเหมาผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 30,000   

22 ก.ค. – ก.ย. 62 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 76,956.56   

23 ก.ค. – ก.ย. 62 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมัมนา 27,400   

24 ก.ค. – ก.ย. 62 ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 64,880   

25 ก.ค. – ก.ย. 62 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ 
อปท. 

255,350  6,478,017.12 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.25๖2)                                                                           ๒๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) 
 

ที ่ วันทีด่ าเนนิการ โครงการ งบประมาณที่
ด าเนนิงาน 

ยุทธ 
ศาสตรท์ี ่

หมายเหต ุ

  รายจ่ายประจ า    

26 ก.ค. – ก.ย. 62 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  4,800   

27 ก.ค. – ก.ย. 62 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 40,050.87   

28 ก.ค. – ก.ย. 62 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 77,760   

29 5 ก.ค. 62  โครงการขุดลอกคลองภายใน หมู่ 6 125,000   

30 11 ก.ค. 62 จ้างเหมาเครื่องเสยีงโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

4,000 6  

31 11 ก.ค. 62 ค่าจ้างตกแต่งสถานท่ี (ผูกผ้า)โครงการส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

5,000 6  

32 11 ก.ค. 62  ค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

4,159 6  

33 11 ก.ค. 62 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟจราจรติดรถบรรทุก
น้ า 

3,500   

34 ก.ค. 62 จ้างเหมาท าป้าย 7,700   

35 23 ก.ค. 62 จ้างเหมาท าป้ายโครงการอบรมสมัมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบตัิงานและส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม 

930 6  

36 23 ก.ค. 62 โครงการอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานและส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม 

13,800 6  

37 23 ก.ค. 62 จ้างเหมาท าป้ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

5,070 6  

38 23 ก.ค. 62 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถขยะ 81-4659 6,464   

39 23 ก.ค. 62 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมระ กข 4471 1,658.50   

40 23 ก.ค. 62 ค่าบ ารุงรักษาปับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าอบต.ธงชัย 4,000   

 23 ก.ค. 62 จ้างเหมาท าตรายาง 290   

41 26 ก.ค. 62 โครงการขุดลอกก าจัดวัชพืชคลองภายในหมู่ 6    (สาย
เพชรบุรีบ้านแหลมฝั่งตะวันตก) 

117,500   

42 26 ก.ค. 62 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมคอมพิวเตอร ์ 900   

43 26 ก.ค. 62 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า 2,257.70   

44 2 ส.ค. 62 ค่าอาหารกลางวันโครงการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

10,000 6  

45 2 ส.ค. 62 ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียนโครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการปฏบิัติงานและส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม 

1,775 6  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.25๖2)                                                                           ๒๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) 
 

ที ่ วันทีด่ าเนนิการ โครงการ งบประมาณที่
ด าเนนิงาน 

ยุทธ 
ศาสตรท์ี ่

หมายเหต ุ

  รายจ่ายประจ า    

46 2 ส.ค. 62 ค่าส ารองข้อมลูจ านวนสตัว์และขึ้นทะเบียนสตัว์
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัข
บ้า 

5,400 2  

47 2 ส.ค. 62 ค่ากระเปา๋ใส่เอกสาร โครงการอบรมสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการปฏบิัติงานและส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม 

6,175 6  

48 14 ส.ค. 62 ค่าโฆษณาถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3,500   

49 14 ส.ค. 62 ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการศูนยก์ารเรยีนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2,800 2  

50 14 ส.ค. 62 โครงการศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง 16,600 2  

51 14 ส.ค. 62 ค่าซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงห้องประชุม 4,066   

52 14 ส.ค. 62 ค่าลงนามถวายพระพรภาพเคลื่อนไหวพระราชกรณีย-
กิจ 

3,000   

53 ก.ค. – ก.ย. 62 จ้างครูตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ
เด็กและเยาวชน 

30,000   

54 19 ส.ค. 62 ค่าจ้างรถบัสรับ – ส่ง ผู้โดยสารการศึกษาดูงาน
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

16,000 6  

55 19 ส.ค. 62 ค่าจ้างท าป้ายโครงการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล 

450 6  

56 19 ส.ค. 62 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 22,800 6  

57 19 ส.ค. 62 ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ีโครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินท
รมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

4,400 5  

58 19 ส.ค. 62 ค่าเช่าเต๊นท์โครงการวันแม ่ 2,000 5  

59 19 ส.ค. 62 ค่าเช่าเครื่องเสียงโครงการวันแม ่ 4,000 5  

60 19 ส.ค. 62 ค่าจ้างผูกผ้าโครงการวันแม ่ 5,000 5  

61 19 ส.ค. 62 ค่าจัดซื้อต้นพุดศุภโชคโครงการวันแม่ 1,250 5  

62 22 ส.ค. 62 ค่าเช่าเครื่องเสียงโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

4,000 5  

63 22 ส.ค. 62 ค่าจ้างผูกผ้าโครงการเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

5,000 5  
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) 
 

ที ่ วันทีด่ าเนนิการ โครงการ งบประมาณที่
ด าเนนิงาน 

ยุทธ 
ศาสตรท์ี ่

หมายเหต ุ

  รายจ่ายประจ า    

64 22 ส.ค. 62 ค่าจ้างท ารูป รัชกาลที่ 9 พร้อมกรอบไม้ตาล 
โครงการบริหารงานตามหลัดธรรมภิบาล 

2,700 6  

65 22 ส.ค. 62 ค่ากระเปา๋ผ้าดิบ พร้อมสกรีน จ านวน 80 ใบ 
โครงการบริหารงานตามหลัดธรรมภิบาล 

8,000 6  

66 22 ส.คง 62 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกการเกษตร ฆข 7 4,708   

67 22 ส.ค. 62 ค่าจ้างเหมาท าป้ายโครงการวันแม ่ 3,720 5  

68 4 ก.ย. 62 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน 2,500   

69 4 ก.ย. 62 จ้างเหมารถแบ็คโฮปรับภมูิทัศน์บริเวณสถานท่ีทิ้ง
ขยะ หมู่ 6 

8,000   

70 4 ก.ย. 62 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร 

4,050 2  

71 4 ก.ย. 62 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร ์ 2,890   

72 4 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อถังพลาสติกสีน้ าเงิน 4 ใบ โครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร 

2,200 2  

73 10 ก.ย. 62 ค่าซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า 5,382.10   

74 10 ก.ย. 62 ขุดลอกก าจัดวัชพืชเปิดทางน้ าคลองภายในหมู่ 5 
(คลองหัวหาด) 

30,000   

75 12 ก.ย. 62 ค่าจัดท าสติ๊กเกอร์ ขนาด 80 x 140 ซม. 840   

76 12 ก.ย. 62 ค่าจัดท าป้ายโครงการฝึกอบรมส่งเสรมิพัฒนาด้าน
การเกษตร 

1,350 2  

77 12 ก.ย. 62  ค่าต้นรวงผึ้งโครงการเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

4,000 5  

78 12 ก.ย. 62 ค่าซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า 1,605   

79 12 ก.ย. 62 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-1591 1,551.50   

80 12 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ีโครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

10,600 5  

81 12 ก.ย. 62 โครงการสนับสนุนการบรหิารสถานศึกษา 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(วัดอินทาราม) 

12,430 2  

82 12 ก.ย. 62 โครงการสนับสนุนการบรหิารสถานศึกษา 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(วัดบุญทวี) 

50,850 2  
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) 
 

ที ่ วันที่
ด าเนนิการ 

โครงการ งบประมาณที่
ด าเนนิงาน 

ยุทธ 
ศาสตรท์ี ่

หมายเหต ุ

  รายจ่ายประจ า    

83 18 ก.ย. 62 ค่าซ่อมแซมท่อส่งน้ าพญานาค 900   

84 18 ก.ย. 62 ค่าซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงแบบล้อเลื่อน 4,400   

85 18 ก.ย. 62 ค่าจ้างเหมาตักมูลสัตว์พร้อมผสมปุ๋ยหมักโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร 

3,000 2  

86 18 ก.ย. 62 ค่าซ่อมแซมระบรรทุกน้ า  6,484.20   

87 18 ก.ย. 62 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว 

15,600 6  

88 18 ก.ย. 62 ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนโครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร 

1,800 2  

89 18 ก.ย. 62 ค่าซ่อมแซมเครื่องสูบน้ า 1,800   

90 26 ก.ย. 62 ค่าอุปกรณ์การด าเนินกิจกรรมและตกแต่งสถานท่ี
โครงการวันแม ่

8,235 5  

91 26 ก.ย. 62 ค่าจ้างท าป้ายโครงการหมูน้อยปลอดภัย 450 2  

92 26 ก.ย. 62 ค่าจ้างท าป้ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

430 6  

93 26 ก.ย. 62 ค่าวิทยากรโครงการฝึกอบรมเพิม่ประสิทธิภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

3,600 6  

94 26 ก.ย. 62 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ 1241 5,979.16   

95 26 ก.ย. 62 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา อาหาร
กลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดอนิทาราม 

51,600 2  

96 26 ก.ย. 62 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา อาหาร
กลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดบญุทวี 

238,800 2  

97 30 ก.ย. 62 ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารอ านวยการศูนย์ประสาน
การปฏิบัติการร่วมและอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนของอปท.ระดับอ.เมืองเพชรบุรี 

11,000   

98 30 ก.ย. 62 ค่าซ่อมแซมถนนหินคลุก 315,000   

99 30 ก.ย. 62 ค่าจ้างเหมาประดบัดอกไม้ตกแต่งสถานท่ีโครงการ
วันแม่ 

3,700 5  

100 30 ก.ย. 62 ค่าซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน 101,810.50   

101 19 ส.ค. 62 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 22,800 6  
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) 
 

ที ่ วันที่
ด าเนนิการ 

โครงการ งบประมาณที่
ด าเนนิงาน 

ยุทธ 
ศาสตรท์ี ่

หมายเหต ุ

  รายจ่ายเพ่ือการพัฒนา    

102 1 ก.ค. 62 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าซอยต้นมะขวิด ต่อ
จากบ้านคุณชวน หอมเสมอ  

181,000 1 จ่ายขาดเงินสะสม 

103 5 ส.ค. 62 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าหนา้จส.ซอย 1 หมู่ 2 489,000 1 จ่ายขาดเงินสะสม 

104 4 ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างสะพานโครงเหลก็บริเวณหน้าบ้าน
ยายอ่วน 

26,100 1 จ่ายขาดเงินสะสม 

105 4 ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าซอยปลากัด หมู่ 2 69,800 1 จ่ายขาดเงินสะสม 

  รวม 8,748,938.65   
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
 
ที ่

 
 

โครงการ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
งบประมาณที่ด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  
1 โครงการติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะถนนสายถมสมาน

ตั้งแต่ป้อมต ารวจถึงบ้านเจ้จก หมู ่1 
 

            
1,050,000 

2 โครงการก่อสร้างถนนหินผสุายซอยโพธิ์ทอง หมู่ 3              102,000 
3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพรอ้มบ่อพักซอยดอนคาน 

2 
 

            
265,000 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน     
โคกระหุ่ง หมู่ 5 

 
            

143,000 

๕ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลอง
ชลประทานฝั่งซ้าย หมู่ 6 

 
            

428,000 

6 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าซอยโรงกวน หมู่  8              406,700 
7 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนสายเชื่อมหัวถนน 

(ต่อจากเดิม) หมู่ 7 
 

            
245,000 

8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าซอยต้นมะขวิดต่อจาก
บ้านคุณชวน หอมเสมอ 

 
            

181,000 

9 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าหนา้ จส.ซอย 1 หมู่ 2              489,000 
10 โครงการก่อสร้างสะพานโครงเหลก็บริเวณหน้าบ้าน

ยายอ่วน หมู่ 6 
 

            
26,100 

11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าซอยปลากัด หมู่ 2              69,800 
 รวม              3,405,600 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

 
 
ที ่

 
 

โครงการ 

 
 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
งบประมาณที่ด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ. มี.ค.  เม.ย พ.ค มิ.ย  ก.ค  ส.ค.  ก.ย  

1 โครงการสนับสนุนคา่การบริหารสถานศึกษา ศพด.
(วัดบุญทวี) 

             
490,650 

2 โครงการสนับสนุนคา่การบริหารสถานศึกษา ศพด. 
(วัดบ้านขลู่) 

             
109,030 

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ              8,587,460 
4 เบี้ยยังชีพผู้พิการ              1,248,000 
5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์              45,000 
6 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก              2,740 

7 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ              75,112 
8 อุดหนุนงานพระนครคีร-ีเมืองเพชร              15,000 
9 โครงการรณรงค์และป้องกันควบคมุโรคพิษสุนัขบ้า              62,765 

10 โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายตุ าบลธงชัย              71,150 
11 อุดหนุนโครงการพระราชด ารดิ้านสาธารณสุข หมู่ 

1-9 
             180,000 

12 โครงการศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง              19,400 
13 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรยีนรู้ให้กับเด็กและ

เยาวชน 
             30,000 

14 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาดา้นการเกษตร              12,400 
15 โครงการหนูน้อยปลอดภัย              450 

 รวม              10,949,157 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว 
 

 
 
ที ่

 
 

โครงการ 

 
 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
งบประมาณที่
ด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.   เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  

1 ค่าจ้างเหมาใช้สถานท่ีทิ้งขยะมลูฝอย              388,561.60 
2 โครงการ Big Cleaning Day              1,000 
3 โครงการแกไ้ขปัญหาขยะในชุมชน              28,100 
 รวม              417,561.60 

 
 

 
 
ที ่

 
 

โครงการ 

 
 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
งบประมาณที่ด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ. มี.ค.  เม.ย พ.ค มิ.ย  ก.ค  ส.ค.  ก.ย  

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลวันหยดุปีใหม ่

             
20,800 

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวันหยดุสงกรานต ์

             
24,450 

 รวม              45,250 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.25๖2)                                                                           29 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
งบประมาณที่
ด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.   เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  

1 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ   
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

  
     

 

    34,250 

2 โครงการวันแม่แห่งชาติ        
      36,655 

3 โครงการหมู่บ้านวัฒนธรรมล้ าค่า               14,000 

 รวม              84,905 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 
 
ที ่

 
 

โครงการ 

 
 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
งบประมาณที่ด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  

1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

    
      

   74,539 

2 โครงการอบต.สญัจร       
       430 

3 โครงการประชุมประชาคม       
       430 

4 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมประชาธปิไตยในชุมชน       
       23,425 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 
 
ที ่

 
 

โครงการ 

 
 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
งบประมาณที่ด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  

5 โครงการอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงานและส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 

          
   22,680 

6 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล            
  49,950 

7 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว 

            
 19,630 

 รวม              191,084 
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตน 
อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 
และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 คร้ัง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

*********************************************** 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย 
2. วัน/เดือน/ปี  ที่รายงาน............พฤศจิกายน ๒๕๖๐............................................. 
ส่วนที่ 2 ยทุธศาสตร์และโครงการในปี      25๖๐ 
3.ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
4.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 

 
ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการทีป่รากฎ

อยู่ในแผน 
จ านวนโครงการทีไ่ด้

ปฏิบัต ิ
1. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ๔ 2 

2. ด้านคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณปูการ ๔๕ 35 

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ๑๐ 7 

4. ด้านแหล่งน้ า ๕ 1 

5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑๒ 6 

6. ด้านสาธารณสุข ๑๒ 2 

7. ด้านคุณภาพชีวิต ๑๔ 9 

8. ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

๒๕ 3 

รวม ๑๒๗ 59 
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แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน ภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 คร้ัง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

*********************************************** 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.เพศ  (๑) ชาย (17คน)   (๒) หญิง (24 คน) 

๒. อายุ  (๑) ต่ ากว่า ๒๐ ปี (4 คน)  (๒) ๒๐ – ๓๐ ปี (8 คน)  (๓) ๓๑ – ๔๐(13คน) 

  (๔) ๔๑ – ๕๐ ปี(7 คน)  (๕) ๕๑ – ๖๐ ปี (8 คน)  (๖) มากกว่า ๖๐ ปี(1) 

๓. การศึกษา (๑) ประถมศึกษา(7คน)  (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า(19)   (๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า(2) 

  (๔) ปริญญาตรี (11คน)  (๕) สูงกว่าปริญญาตรี(1คน) (๖) อื่น ๆ(1 คน) 

๔.อาชีพหลัก (๑) รับราชการ(2 คน)  (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ(-)    (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว(5) 

  (๔) รับจ้าง(14 คน)  (๕) นักเรียน นักศึกษา(5 คน) (๖) เกษตรกร(13คน) 

  (๗) อื่น ๆ (ระบุ)..(1 คน)....................................................................................... 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรม 17.5 82.5 - 
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 12.5 87.5 - 
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 17.5 82.5 - 
๔.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 12.5 87.5 - 
๕.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10 87.5 2.5 
๖.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 12.5 82.5 5 
๗.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

20 77.5 2.5 

๘.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 12.5 82.5 5 
๙.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 17.5 82.5 - 
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แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ค าชี้แจง : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ คร้ัง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ  (๑) ชาย         (๒) หญิง 
๒. อายุ  (๑) ต่ ากว่า ๒๐ ปี        (๒) ๒๐ – ๓๐ ปี         (๓) ๓๑ – ๔๐ 
  (๔) ๔๑ – ๕๐ ปี        (๕) ๕๑ – ๖๐ ปี         (๖) มากกว่า ๖๐ ปี 
๓. การศึกษา (๑) ประถมศึกษา        (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า        (๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (๔) ปริญญาตรี        (๕) สูงกว่าปริญญาตรี         (๖)อื่น ๆ…………………… 
๔. อาชีพหลัก (๑) รับราชการ        (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ        (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (๔) รับจ้าง        (๕) นักเรียน นักศึกษา         (๖) เกษตรกร 
  (๗) อื่น ๆ (ระบุ)......................................................................................... 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่าน จะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านในแต่ละ
ยุทธศาสตร์เท่าใด 
 
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพึงพอใจ คะแนน 
( ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรม 6.78 
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 6.80 
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.10 
๔.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.13 
๕.ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.85 
๖.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.10 
๗.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.43 
๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.65 

ภาพรวม 7.35 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.25๖2)                                                                           36 
 

 
2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ความพึงพอใจ คะแนน 
( ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรม 6.75 
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 6.83 
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.18 
๔.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.13 
๕.ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.05 
๖.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.05 
๗.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 7.48 
๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.65 

ภาพรวม 7.14 
 
3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจ คะแนน 
( ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรม 6.78 
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 6.75 
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.05 
๔.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.05 
๕.ความโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.05 
๖.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.00 
๗.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 7.35 
๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.53 

รวม 7.07 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ า 
ความพึงพอใจ คะแนน 

( ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรม 6.75 
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 6.85 
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.13 
๔.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.20 
๕.ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.08 
๖.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.10 
๗.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 7.58 
๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.70 

รวม 7.17 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความพึงพอใจ คะแนน 

( ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรม 6.80 
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 6.83 
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.15 
๔.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.05 
๕.ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.10 
๖.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.05 
๗.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 7.45 
๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.63 

รวม 7.13 
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
ความพึงพอใจ คะแนน 

( ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรม 6.80 
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 6.78 
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.18 
๔.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.18 
๕.ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.15 
๖.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.98 
๗.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 7.45 
๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.58 

รวม 7.13 
 

7. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 
ความพึงพอใจ คะแนน 

( ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรม 6.78 
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 6.90 
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.00 
๔.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.10 
๕.ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.08 
๖.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.05 
๗.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 7.40 
๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.53 

รวม 7.10 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.25๖2)                                                                           38 
 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วม 
ความพึงพอใจ คะแนน 

( ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรม 6.75 
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 6.80 
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.00 
๔.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.10 
๕.ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.98 
๖.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.10 
๗.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 7.58 
๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.70 

รวม 7.13 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเพชรบุร ีเพื่อจัดงานพระนครคีร ีครั้งท่ี 28 
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวิชัย วงศ์ปู่บัว หมู่ 1 

 

 

 

 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ท่ี 1 จรดต าบลบางจาก 

            

   

 

 

 

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ 2 จรดต าบลหนองปรง 
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แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

            

    

 

 

 

 

โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก 

 

            

   

 

  

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
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โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

 

 

 

 

 

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ  
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        โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารพนักงาน และผู้น าชุมชน 

            

     

 

 

 

จ้างเหมาจัดท าอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรยีนวัดหนองควง 

                             

 

ประเพณีแห่เทยีนพรรษา 
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อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

         

ปฐมนเิทศ (จัดประชุมผู้ปกครอง) 
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๑.  ผลการวัดคุณภาพแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖3) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด ้

๑.  ข้อมูลสภาพทัว่ไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ 7.20 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณแ์ละศักยภาพ ๒๕ 19.19 

๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 48.51 

๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) 3.36 

๓.๒ พันธกิจ (๕) 3.54 

๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) 7.72 

๓.๔  เป้าประสงค์ของแตล่ะยุทธศาสตร์ (๕) 3.73 

๓.๕  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) 10.99 

๓.๖  กลยุทธ์ของแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร์ (๑5) 9.28 

๓.๗  บัญชรีายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑0) 9.89 

รวม ๑๐๐ 74.90 
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ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

๑. ข้อมูลสภาพ

ทั่วไป 

ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังนี ้ ๑๐ ๑๐ 

- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน (๓) 2.28 

สถานท่ีท่องเท่ียว เป็นต้น และข้อมูลเชงิสถิติท่ีส าคัญ   

- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอ่ืน ๆ ที่มลีักษณะคลา้ยกัน (๓) 2.09 

- การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือการใช้

ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 1.29 

- มขี้อมูลสรุปผลการด าเนนิงานท่ีผ่านมา (เพื่อดูการด าเนนิงานใน 

แตล่ะปท่ีีผ่านมาวา่มีการด าเนนิการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 

(๒) 1.54 

ของแผนพัฒนามากน้อยเพยีงใด   

๒. การวิเคราะห์

สภาวการณ์และ

ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมลูทีส่ าคัญ ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และมกีารวเิคราะห์

เปรียบเทียบข้อมูลทีส่ าคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและความ

ต้องการ 

๒๕ 19.19 

  • การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. ๔ 3.46 

      - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ (๒) 1.73 

      - มกีารวเิคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลท่ีส าคัญของจังหวัด (๒) 1.73 

และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา   

   • การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม ๕ 3.72 

      - ครอบคลุมการวเิคราะหข์้อมูลท่ีส าคัญด้านสังคม เช่น (๓) 2.18 

ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม   

ปัญหายาเสพติด เป็นต้น   

      - มกีารวเิคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ท่ีส าคัญของ อปท. และ

แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 

(๒) 1.54 

    • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 

      - ครอบคลุมการวเิคราะหข์้อมูลท่ีส าคัญ ด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      - มกีารน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดลอ้มท้ังภายในและ 

ภายนอกของ อปท. 

    • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 

      - การวเิคราะห์สอดคลอ้งกับการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 

      - มกีารจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก 

อย่างถูกต้อง 

๕ 

(๒) 

 

(๓) 

 

๕ 

(๓) 

(๒) 

3.91 

1.73 

 

2.18 

 

3.46 

2.09 

1.37 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

๒. การวิเคราะห์

สภาวการณ์และศักยภาพ

(ต่อ) 

• สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชงิพื้นที่ 

- มกีารประมวลปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีโดย

ชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 

๖ 

(๒) 

4.64 

1.45 

        - มกีารระบุปัญหาหรอืความตอ้งการในเชงิพื้นท่ีหรือ (๒) 1.64 

 กลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน   

        - การใช้แผนชุมชน/แผนหมูบ้่านเป็นสว่นประกอบในการจัดท า (๒) 1.55 

 แผนพัฒนา   

๓. ยุทธศาสตร ์      ๖๕ 48.51 

๓.๑ วสิัยทัศน ์ • มลีักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงใน

อนาคตอย่างชัดเจน สอดคลอ้งกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น

ลักษณะเฉพาะของ อปท. 

๕ 3.36 

       - จุดเน้นและสิ่งท่ีต้องการจะเป็น สอดคลอ้งกับการวเิคราะห์ขอ้มูล (๓) 2.09 

       - มคีวามเป็นไปได้ ตามศกัยภาพและโอกาสของพืน้ท่ี (๒) 1.27 

๓.๒ พันธกิจ        ๕ 3.54 

       - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเป็น เพื่อน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ (๓) 2.18 

       - มคีวามเป็นไปได้ในเชงิคณุภาพหรือเชงิปริมาณ (๒) 1.36 

๓.๓ ประเด็นยทุธศาสตร ์ • มคีวามชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ ๑๐ 7.72 

 พื้นที ่   

       - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (๔) 3.18 

       - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา 

ศักยภาพของ อปท. 

      - มคีวามสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ยทุธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

(๔) 

 

(๒) 

3.09 

 

1.45 

๓.๔ เป้าประสงค ์ • สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร ์

      - มคีวามสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 

      - มคีวามชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามคีวามตอ้งท่ีจะบรรลุ

อะไรในชว่ง  ๔  ปี 

๕ 

(๓) 

(๒) 

3.73 

2.18 

1.55 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

๓.๕  ตัวชี้วัดและคา่

เป้าหมายของแต่ละ

ประเด็น  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

•  ตัวชี้วัด 

       - มคีวามชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์  และสะทอ้นผลลัพธ์

ตามเป้าประสงค์ 

๑๕ 

๙ 

(๕) 

10.99 

6.54 

3.45 

       - สามารถวัดได้ในเชงิปริมาณและคุณภาพ (๔) 3.09 

๓.๕ ตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมายของแต่ละ

ประเด็นยทุธศาสตร์ (ต่อ)  

•  ค่าเปา้หมาย 

       - แสดงถึงความก้าวหนา้ในแต่ละปี 

       - มคีวามเป็นไปได้อยูใ่นขดีความสามารถท่ี ท าได้ท้ังดา้นปริมาณ

งาน  งบประมาณ เทคนิค 

๖ 

(๓) 

(๓) 

4.45 

2.36 

2.09 

๓.๖ กลยทุธ์ของแตล่ะ

ประเด็นยทุธศาสตร ์

• มกีารก าหนดกลยทุธ์ของแต่ละประเด็นยทุธศาสตรท์ีส่อดรับและ

สนับสนุนการบรรลุผลตามเปา้ประสงค์ของแต่ละประเด็น

ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 

๑2 9.28 

      - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเช่ือมโยงสอดคล้องกันและมี

การบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ 

และยุทธศาสตร์ 

(6) 4.55 

      - มกีารแสดงแนวทางการด าเนนิงาน/วธีิการท่ีชัดเจนเพื่อน าไปสู่การ

ก าหนดแผนงานโครงการ 

(6) 4.73 

๓.๗ บัญชีรายการ/ชดุ 

โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชดุโครงการ ประกอบด้วย 

• โครงการ/กจิกรรม      

๑3 

(๘) 

9.89 

6.17 

      - มกีารวเิคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มของ

โครงการฯ ก่อนบรรจุไวใ้นแผน 

(3) 2.45 

      - ความเพยีงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) 2.18 

      - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม (2) 1.54 

• โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชดัเจน และ

น าไปสู่ผลส าเร็จของเปา้ประสงค์      

(5) 3.73 

       - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อยา่งชัดเจน

และน าไปสู้ผลส าเร็จของเป้าประสงค ์

(๓) 2.18 

- มโีครงการฯ ครบถ้วนท้ัง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) (๒) 1.55 

   

 รวมคะแนนทีไ่ด ้ ๑๐๐ 74.90 
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๒.  ผลการวดัคุณภาพแผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕9  ๒๕๖1) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด ้

๑.  ข้อมูลสภาพทัว่ไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ 7.44 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณแ์ละศักยภาพ ๒๕ 20.36 

๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 48.14 

๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) 3.73 

๓.๒ พันธกิจ (๕) 3.71 

๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) 7.46 

๓.๔  เป้าประสงค์ของแตล่ะยุทธศาสตร์ (๕) 3.72 

๓.๕  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) 11.73 

๓.๖  กลยุทธ์ของแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) 7.64 

๓.๗  บัญชรีายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) 10.15 

รวม ๑๐๐ 75.91 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป 

ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังนี ้ ๑๐ 7.44 

- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน (๓) 2.45 

สถานท่ีท่องเท่ียว เป็นต้น และข้อมูลเชงิสถิติท่ีส าคัญ   

- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอ่ืน ๆ ที่มลีักษณะคลา้ยกัน (๓) 2.09 

- การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ

การใช้ขอ้มูล จปฐ. 

(๒) 1.45 

- มขี้อมูลสรุปผลการด าเนนิงานท่ีผ่านมา (เพื่อดูการด าเนนิงานใน 

แตล่ะปท่ีีผ่านมาวา่มีการด าเนนิการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 

(๒) 1.45 

ของแผนพัฒนามากน้อยเพยีงใด   

๒. การวิเคราะห์

สภาวการณ์และ

ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมลูทีส่ าคัญ ดา้นเศรษฐกิจ สังคม 

และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และมกีารวเิคราะห์

เปรียบเทียบข้อมูลทีส่ าคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและ

ความต้องการ 

๒๕ 20.36 

  • การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. ๔ 3.18 

      - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ (๒) 1.54 

      - มกีารวเิคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลท่ีส าคัญของจังหวัด (๒) 1.64 

และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา   

   • การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม ๕ 4 

      - ครอบคลุมการวเิคราะหข์้อมูลท่ีส าคัญด้านสังคม เช่น (๓) 2.18 

ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม   

ปัญหายาเสพติด เป็นต้น   

      - มกีารวเิคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ท่ีส าคัญของ อปท. 

และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 

(๒) 1.82 

    • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 

      - ครอบคลุมการวเิคราะหข์้อมูลท่ีส าคัญ ด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

      - มกีารน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดลอ้มท้ังภายในและ 

ภายนอกของ อปท. 

    • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 

      - การวเิคราะห์สอดคลอ้งกับการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 

      - มกีารจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก 

อย่างถูกต้อง 

๕ 

(๒) 

 

(๓) 

 

๕ 

(๓) 

(๒) 

4.18 

1.73 

 

2.45 

 

4.09 

2.36 

1.73 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

๒. การวิเคราะห์

สภาวการณ์และศักยภาพ

(ต่อ) 

    • สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชงิพื้นที่ 

- มกีารประมวลปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีโดย

ชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 

๖ 

(๒) 

4.91 

1.73 

        - มกีารระบุปัญหาหรอืความตอ้งการในเชงิพื้นท่ีหรือ (๒) 1.64 

 กลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน   

        - การใช้แผนชุมชน/แผนหมูบ้่านเป็นสว่นประกอบในการจัดท า (๒) 1.54 

 แผนพัฒนา   

๓. ยุทธศาสตร ์      ๖๕ 48.15 

๓.๑ วสิัยทัศน ์ • มลีักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงใน

อนาคตอย่างชัดเจน สอดคลอ้งกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น

ลักษณะเฉพาะของ อปท. 

๕ 3.73 

       - จุดเน้นและสิ่งท่ีต้องการจะเป็น สอดคลอ้งกับการวเิคราะห์ขอ้มูล (๓) 2.18 

       - มคีวามเป็นไปได้ ตามศกัยภาพและโอกาสของพืน้ท่ี (๒) 1.55 

๓.๒ พันธกจิ        ๕ 3.71 

       - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเป็น เพื่อน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ (๓) 2.07 

       - มคีวามเป็นไปได้ในเชงิคณุภาพหรือเชงิปริมาณ (๒) 1.64 

๓.๓ ประเด็นยทุธศาสตร ์ • มคีวามชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ ๑๐ 7.46 

 พื้นที ่   

       - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (๔) 2.91 

       - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา 

ศักยภาพของ อปท. 

      - มคีวามสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยทุธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

(๔) 

 

(๒) 

3 

 

1.55 

๓.๔ เป้าประสงค ์ • สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร ์

      - มคีวามสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 

      - มคีวามชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามคีวามตอ้งท่ีจะบรรลุ

อะไรในชว่ง  ๔  ปี 

๕ 

(๓) 

(๒) 

3.72 

2.18 

1.54 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

๓.๕  ตัวชี้วัดและคา่

เป้าหมายของแต่ละ

ประเด็น  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

•  ตัวชี้วัด 

       - มคีวามชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์  และสะทอ้นผลลัพธ์

ตามเป้าประสงค์ 

๑๕ 

๙ 

(๕) 

11.73 

7.09 

3.73 

       - สามารถวัดได้ในเชงิปริมาณและคุณภาพ (๔) 3.36 

๓.๕ ตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมายของแต่ละ

ประเด็นยทุธศาสตร์ (ต่อ)  

•  ค่าเปา้หมาย 

       - แสดงถึงความก้าวหนา้ในแต่ละปี 

       - มคีวามเป็นไปได้อยูใ่นขดีความสามารถท่ี ท าได้ท้ังดา้นปริมาณ

งาน  งบประมาณ เทคนิค 

๖ 

(๓) 

(๓) 

4.64 

2.36 

2.28 

๓.๖ กลยทุธ์ของแตล่ะ

ประเด็นยทุธศาสตร ์

• มกีารก าหนดกลยทุธ์ของแต่ละประเด็นยทุธศาสตรท์ีส่อดรับและ

สนับสนุนการบรรลุผลตามเปา้ประสงค์ของแต่ละประเด็น

ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที ่

๑๐ 7.64 

      - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเช่ือมโยงสอดคล้องกันและมี

การบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ 

และยุทธศาสตร์ 

(๕) 3.73 

      - มกีารแสดงแนวทางการด าเนนิงาน/วธีิการท่ีชัดเจนเพื่อน าไปสู่การ

ก าหนดแผนงานโครงการ 

(๕) 3.91 

๓.๗ บัญชีรายการ/ชดุ 

โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชดุโครงการ ประกอบด้วย 

• โครงการ/กจิกรรม      

๑๕ 

(๘) 

10.15 
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      - มกีารวเิคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มของ

โครงการฯ ก่อนบรรจุไวใ้นแผน 

(๒) 1.73 

      - ความเพยีงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) 2.36 

      - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) 1.91 

• โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชดัเจน และ

น าไปสู่ผลส าเร็จของเปา้ประสงค์      

(5) 4.09 

       - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อยา่งชัดเจน

และน าไปสู้ผลส าเร็จของเป้าประสงค ์

(๓) 2.18 

- มโีครงการฯ ครบถ้วนท้ัง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) (๒) 1.91 

   

 รวมคะแนนทีไ่ด ้ ๑๐๐ 75.91 

 


