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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 

 

*********************************** 
              ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548     
ข้อ 29 ข้อ 30 และ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ข้อ 13  ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
              ดังนั้น  เ พ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ             
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง  จึงติดตามผลการด าเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ องค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อง ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ช่อง  
    "ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ยืนหยัดในความโปร่งใส ท างานให้ประชาชนไว้ใจ ติดใจสงสัยเต็มใจให้ตรวจสอบ" 
ข. พันธกิจ ของอบต.ช่อง  
    พัฒนาคน สนใจรายได้ สนับสนุนเครือข่ายชุมชน  
    ประชาชนต้องปลอดภัย ใส่ใจศิลปวัฒนธรรมประเพณี     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา         
ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1. แนวทางก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ขยายเขตและติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะ 
        2. แนวทางพัฒนาจัดหาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค การเกษตร และการระบายน้ าให้มีความคล่องตัว 
        3. แนวทางพัฒนาการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย 
        4. แนวทางการออกเอกสารสิทธิที่ดินท ากินให้แก่ราษฎร 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา 
        1. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
        2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
        3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
        4. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
        5. ส่งเสริมการศึกษาประชาชนทุกระดับ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
        1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
        2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านต่าง ๆ 
        3. พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน 
        4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
        1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        2. เฝูาระวัง บ าบัด และฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        3. บ าบัดและจัดการขยะ 
        4. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        1. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    ง. การวางแผน 
               องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
    (พ.ศ.2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น  
    การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน   
    พ้ืนที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อไป  
               องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เมื่อวันที่    
    30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
  

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

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

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

23 10,058,200 20 14,126,000 14 9,420,000 23 22,708,000 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษา 

26 14,711,000 26 11,799,000 26 11,820,000 
 

26 
 

11,840,000 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการ 

13 579,000 6 450,000 6 450,000 
 

6 
 

450,000 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

3 320,000 3 320,000 3 320,000 

 
 

3 

 
 

320,000 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านอนุรักษ์และส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3 550,000 3 550,000 3 550,000 
 

3 
 

550,000 

รวม 68 26,218,200 58 27,245,000 52 22,560,000 61 35,868,000 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
         1. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อง ไดป้ระกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2561  
เมื่อวันที่  19  กันยายน  2560  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 42 โครงการ 
งบประมาณ 14,892,292.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
  

ยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญตั ิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
 

2 450,000.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคณุภาพชีวิตและสง่เสริมการศึกษา 
 

22 12,890,792.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมืองและการบริหารจัดการ 
 

12 711,500.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่การสง่เสริมการท่องเที่ยว 

3 290,000.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

3 550,000.00 

รวม 42 14,892,292.00 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง  มีการใช้จ่ายงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการ 

พัฒนา ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 
– 31 มีนาคม 2561  ซึ่งสามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญตั ิ
 

เบิกจ่าย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 450,000 199,879 

1.1 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 50,000 48,779 

1.2 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรพัย์สิน 400,000 151,100 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา  12,890,792 6,051,997.80 

2.1 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.ช่อง ตามแนวทาง “ประชารัฐ” 30,000 - 

2.2 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 60,000 22,500 

2.3 สนับสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 528,000 318,400 

2.4 ค่าอาหารเสริม (นม) 919,776 413,273.80 

2.5 อุดหนุนส่วนราชการ/อาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนในพื้นที่ อบต.ช่อง 2,008,000 776,000 

2.6 โครงการจัดซื้อและติดตั้งเคร่ืองเล่นสนาม 100,000 - 

2.7 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลช่อง 1,088,000 - 

2.8 โครงการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินต าบลช่อง 372,000 180,500 

2.9 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 60,000 - 

2.10 โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร ้ 100,000 - 

2.11 โครงการร้อนนี้เพื่อลูกรัก 150,000 - 

2.12 โครงการรู้ทันเอดส์ 15,000 - 

2.13 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุและคนพิการ 50,000 - 

2.14 โครงการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรี 50,000 32,096 

2.15 โครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง 40,000 - 

2.16 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 10,000 3,380 

2.17 จ่ายเงินสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,265,600 3,017,700 

2.18 จ่ายเงินสมทบกองทนุประกันสังคม 67,962 40,194 



 
 

 

 

2.19 จ่ายเงินสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ 1,440,000 776,000 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญตั ิ
 

เบิกจ่าย 

2.20 จ่ายเงินสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 50,000 28,000 

2.21 จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (เงินส ารองจา่ย) 400,000 357,500 

2.22 จ่ายเงินสมทบกองทนุหลกัประกันสุขภาพต าบลช่อง (รายจ่ายตามข้อผูกพนั) 86,454 86,454 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 711,500 145,084 

3.1 ส ารวจความพึงพอใจในการบริหารงานของ อบต.ช่อง 20,000 - 

3.2 จัดท าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 100,000 - 

3.3 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (งานบริหารทั่วไป)  14,300 14,300 

3.4 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานบริหารทั่วไป) 24,800 - 

3.5 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน)  42,400 42,400 

3.6 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) 26,800 - 

3.7 จัดซื้อเก้าอี้ท างาน (งานบริหารงานคลงั) 1,200 1,200 

3.8  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 30,000 - 

3.9 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000 - 

3.10 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศกัยภาพการปฏิบัตงิานของผู้บรหิาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า และพนักงานจ้าง 

372,000 87,184 

3.11 กิจกรรมการพัฒนาและจดัท าสื่อประชาสัมพันธ์ 30,000 - 

3.12 อุดหนุนศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.ระดบัอ าเภอ 20,000 - 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

290,000 109,750 

4.1 สนับสนนุโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 50,000 - 

4.2 โครงการถนนปลอดภัยประชาชนร่วมใจพัฒนาสองข้างทาง 15,000 - 

4.3 โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 225,000 109,750 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 550,000 279,375 

5.1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน 300,000 152,040 

5.2 จัดซื้อวัสดุกีฬา 100,000 85,964 



 
 

 

 

5.3 รายจ่ายกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศลิปวฒันธรรม ประเพณทีอ้งถ่ิน และวัน
ส าคัญต่างๆ  

150,000 41,371 

รวมทั้งสิ้น 14,892,292 6,786,085.80 
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ช. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี 2561 

    1. รอ้ยละของการด าเนินงานโครงการ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการท่ี
เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ท่ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ทียังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ท่ีมีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ท่ีมีการเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ 
ท้ังหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อย
ละ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

- 0 2 8.70 21 91.30 - - - - 23 100 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
การศึกษา 

13 50 2 7.69 11  - - 2 - 26 100 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองและการบริหาร
จัดการ 

3 23.08 - - 10 76.92 - - - - 13 100 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- 0 1 33.33 2 66.67 - - - - 3 100 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
อนุรักษ์และส่งเสริมภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1 33.33 2 66.67 - - - - - - 3 100 

รวม 17 25.00 7 10.29 44 64.71 - - - - 68 100 
  
  2. ร้อยละของการเบิกจ่าย ติดตามครั้งท่ี 1 

  

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญตั ิ
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
 

450,000.00 199,879 44.42 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคณุภาพชีวิตและสง่เสริมการศึกษา 
 

12,890,792.00 6,051,997.80 46.95 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมืองและการบริหารจัดการ 
 

711,500.00 145,084 20.39 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 290,000.00 109,750 37.84 



 
 

 

 

สิ่งแวดล้อมควบคู่การสง่เสริมการท่องเที่ยว 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

550,000.00 279,375 50.79 

รวม 14,892,292 6,786,085.80 45.57 
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2. ร้อยละของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี 2561 ที่น ามาสู่การปฏิบัติ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

จ านวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา 
ปี 2561 

จ านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 

คิด 
เป็นร้อยละ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยูใ่น 

ข้อบัญญัติ 

จ านวนโครงการ 
ที่ใช้งบประมาณ
หน่วยงานอื่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

23 2 1 13.04 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมการศึกษา 

26 22 1 88.46 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองและ
การบริหารจัดการ 

13 
 

12 - 92.31 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

3 3 - 100 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3 3 - 100 

รวม 68 42 2 64.71 
 

ซ. ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อง 
1. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  √  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  √  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม √   
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

 √  

5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  √  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด √   



 
 

 

 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

√   

8) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

 √  

ภาพรวม  √  
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2. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7 
8) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7 

ภาพรวม 7.75 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา  
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7 
8) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7 

ภาพรวม 8 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 

ภาพรวม 8.00 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การท่องเที่ยว 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.5 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7 
8) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7 

ภาพรวม 7.56 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.5 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.5 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7 
8) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7 

ภาพรวม 7.88 
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ภาคผนวก 
 

แบบท่ีใช้ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อง  
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แบบท่ี 1    การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่ม ี

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  
√  

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ √  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

√  

ส่วนที่ 2 กาจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล √  
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน √  
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (Swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

√  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถ่ิน 

√  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

√  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน √  
13. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี √  
17. มีการจัดท าบัญชีสรุปโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น √  



 
 

 

 

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  
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แบบท่ี 2   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานภายในเดือนมีนาคม 2561  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 เมษายน 2561 )  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง 
2.รายงานผลการด าเนินงานครั้งที่  
    (√ ) ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2560 -  มีนาคม 2561)   
    (   ) ครั้งที่ 2 (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ.2561-2564) 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปีที่ 1 พ.ศ. 2561 ปีที่ 2 พ.ศ. 2562 ปีที่ 3 พ.ศ. 2563 ปีที่ 4 พ.ศ. 2564 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

        

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษา 

        

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการ 

        

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมควบคู่
การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

        

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านอนุรักษ์และ

        



 
 

 

 

ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

รวม         
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4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี 2561 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการท่ี
เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ท่ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ทียังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ท่ีมีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ท่ีมีการเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ 
ท้ังหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อย
ละ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

            

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
การศึกษา 

            

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองและการบริหาร
จัดการ 

            

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

            

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
อนุรักษ์และส่งเสริมภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

            

รวม             
 

5. การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม งบหน่วยงานอื่น รวม 

จ านวนเงิน ร้อย
ละ 

จ านวนเงิน ร้อย
ละ 

จ านวน
เงิน 

ร้อย
ละ 

จ านวนเงิน ร้อย
ละ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

        

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมการศึกษา 

        

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบริหารจัดการ 

        

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการ         



 
 

 

 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่การสง่เสริมการ
ท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านอนุรกัษ์
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

        

รวม         
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แบบท่ี 3   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 ภายในเดือนเมษายน และ ครั้งที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม  
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน   เมษายน 2561  

ส่วนที่ ๒  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2561  
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 
 

จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

คิดเป็นร้อยละ จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ใน

ข้อบัญญัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษา 

   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองและการ
บริหารจัดการ 

   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่
การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   

รวม    
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ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

   

5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

8) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

ภาพรวม    
  

5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

ภาพรวม  
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา  
2) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

ภาพรวม  
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
2) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

ภาพรวม  
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ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การท่องเที่ยว 
2) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

ภาพรวม  
 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

ภาพรวม  
 
 

 
ข้อเสนอแนะ 
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