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ด้วย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  หมวด  6  ข้อ  29  ได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีตามข้ันตอนที่ระเบียบก าหนด  นั้น   

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าไดด้ าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เสร็จ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และได้เสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าและสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔8  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าจึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564)องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ให้
ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
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ค าน า 
 

การปกครองส่วนท้องถิ่นไทยได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่
ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว         
ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตและ
เพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ดังนั้น  การวางแผน  คือ  ความพยายามที่เป็นระบบเพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
ส าหรับอนาคตเพ่ือให้องค์กรบรรลุผล 

 

อย่างไรก็ดี  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดี  แต่หากไม่สามารถบ่งชี้
ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกถึงความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ระบบ
ติดตามจึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานรวมถึงระบบประเมินผลที่คอย
เป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  เพ่ือน า
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  ขยายขอบเขต  หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 

 

การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
การด าเนินโครงการ  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน 

 

การประเมินผล  เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้รับ
จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  การขยายเขต  หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน  และการประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจ
อย่างมีหลักเกณฑ์  โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ  มีความเที่ยงตรง  เป็นปรนัย  เชื่อถือได้ 
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ส่วนที่  1   
บทน า 

 
1.1  ที่มาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 ด้วย  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  มาตรา  16  และมาตรา  17  บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  ภายใต้การก ากับตรวจสอบ  ดูแล  ของหน่วยงานรัฐ  และผ่านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นการก าหนดวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้น  
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  ซึ่ งรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย 

การที่องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าจะพัฒนาไปในทิศทางใดจ าเป็นต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์  
หรือการวางแผนงานในอนาคตและแปลงมาสู่การปฏิบัติ  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564)  จึงมีความส าคัญต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งนี้  เนื่องจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  จะเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้าให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง   และมุ่งไปสู่
สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต  ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม  เป็นเครื่องมือที่จะ
ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้พิจารณาอย่างรอบคอบ  ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนว
ทางการด าเนินงานต่างๆ  ที่มีความเชื่อมโยง  และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าน ามาตัดสินใจ  ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากรการ
บริหารงานของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
          นอกจากนี้ภายใต้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยังท าให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ได้เห็นข้อเด่น  ข้อดี  โอกาสและข้อจ ากัดของท้องถิ่นใน
การพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย  มีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม 
สามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและลงมือท างานร่วมกันได้  สามารถวางแผน
จัดการกับทรัพยากรหรือทุนในท้องถิ่น  ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพท้องถิ่น  อีกทั้งยังสามารถรับผลประโยชน์ร่วมกันได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี 
เอ้ืออาทรต่อกัน  ปลูกฝังทัศนคติ  ค่านิยมที่ดีให้กับท้องถิ่น  และท้ายที่สุดสามารถหาภาคีแนวร่วมในการ
ท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง             
 ดังนั้น  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา
พ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้า  การน าปัญหาความต้องการของประชาชนมาพิจารณาและวิเคราะห์ปัญหา  เพ่ือมา
ก าหนดจุดมุ่งหมาย  ภารกิจ  และแนวทางในการท างานอย่างเป็นระบบ  การจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหา  โดยค านึงถึงผลกระทบที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับและความต้องการของประชาชนรวมทั้งนโยบาย
ของท้องถิ่นนั้น  ซึ่งจะช่วยให้การก าหนดแผนงาน/โครงการของท้องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้องกันและ 
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สนองตอบต่อปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  นอกจากนี้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564)  ยังเป็นการบริหารงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
อีกด้วย 
 

1.2  เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า   
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  
และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561 

ข้อ  28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 
 (1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
 (2)  ผู้แทนประชาคมที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 (3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 (4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
 (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 กรรมการตาม  (1)  (2)  (3)  (4)  และ  (5)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ
คัดเลือกอีกได ้
 ข้อ  29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 (1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 (4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

การติดตามและประเมินผลแผนถือได้ว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จ าเป็นในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งจะสามารถบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ 
อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นเป็นผลอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จ
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  อีกท้ังการติดตามและประเมินผลแผนยังเป็นการตรวจสอบดูว่าการด าเนิน
โครงการมีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  (งบประมาณ)  เพียงใด  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ  (feedback)  ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจต่อไป  

นอกจากนี้การประเมินผลแผนยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม  ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลแผนจึงเป็นกลไกในตรวจสอบการ
ท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาของ
ต าบลบุ่งคล้าจะเป็นไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ  ทั้งยังเป็นกลไกของการ 



3 
 
ขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้า  เมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้ว  และท่ีได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการ
ตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกตั้งขึ้น  หรือจากการติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต 
การบริการ  หรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน   
 จากเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าจึงต้องด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ตามที่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  ได้ก าหนดไว้ 
 

1.3  ประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

(๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากน้อยเพียงใด 
(๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้  ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้ส าเร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสมกับสภาพการณ์  ระดับการ
เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน  การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการน าโครงการไปปฏิบัติ  เป็นต้น 

(๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้างและข้อบกพร้องดังกล่าว
เกิดจากสาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้มีความ
เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น 

(๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท า งาน
ของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

(๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths)  และจุดอ่อน (weaknesses)  
อะไรบ้าง  และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไร  และจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วนแล้ว  ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

(๗)  การติดตามประเมินผลจะสามารถชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่นประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด  มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
อย่างไรบ้าง  และจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง      

(8)  การติดตามประเมินผลจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดี
สมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น  หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมาก  และไม่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น  สมควรจะยุติโครงการเพ่ือเป็นการลดความสูญเสียให้น้อยลง  
หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพใน 
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การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น  สมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป  ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ 
หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยุติโครงการ     
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ส่วนที่  2   
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
2.1  กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561   
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.3/ว 5797  ลงวันที่  10  ตุลาคม  
2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559  ได้ก าหนดรูปแบบและแนวทางในการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเค้าโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ในส่วนที่  5  การติดตามและประเมินผล  โดยได้ก าหนดหัวข้อในการติดตาม
ประเมินผล  ดังนี้   
 1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
            1.1  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ประกอบด้วย 
  (1.1)  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20  คะแนน 
  (1.2)  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  15  คะแนน 
  (1.3)  ยุทธศาสตร์  65  คะแนน  ประกอบด้วย 
           (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10  คะแนน 
           (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10  คะแนน 
           (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด  10  คะแนน 
           (4)  วิสัยทัศน์  5  คะแนน 
           (5)  กลยุทธ์  5  คะแนน 
           (6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5  คะแนน 
           (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5  คะแนน 
           (8)  แผนงาน  5  คะแนน 
           (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5  คะแนน 
           (10)  ผลผลิต/โครงการ  5  คะแนน 
คะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80  (80  คะแนน) 
 2.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
      2.1  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ประกอบด้วย 
  (2.1)  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10  คะแนน 
  (2.2)  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  คะแนน 
  (2.3)  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  คะแนน 
  (2.4)  ยุทธศาสตร์และแผนงาน  10  คะแนน 
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  (2.5)  โครงการพัฒนา  60  คะแนน  ประกอบด้วย 
           (1)  ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5  คะแนน 
           (2)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5  คะแนน 
           (3)  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
อย่างถูกต้อง  5  คะแนน 
           (4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  5  คะแนน 
           (5)  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  5  คะแนน 
           (6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand  4.0  5  คะแนน 
           (7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5  คะแนน 
           (8)  โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง    
มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  5  คะแนน 
           (9)  งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5  คะแนน 
           (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5  คะแนน 
           (11)  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  5  คะแนน 
           (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5  คะแนน 
คะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80  (80  คะแนน) 
 3.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

     3.1  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
           โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
           (1)  แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
           (2)  แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan 

& Norton  
           (3)  แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
           (4)  แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
           (5)  แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 

(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
           (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึนหรือ 

Problem-Solving Method  
           (7)  แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
           (8)  แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
           (9)  แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
           (10)  แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)   
           (11)  แบบอ่ืนๆ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น  ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม

ข้อ  (1)-(10)  หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
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     -  เชิงปริมาณ (Quantity)  เชิงคุณภาพ (Quality)  ผลที่ได้จริงๆ  คืออะไร  ค่าใช้จ่าย (Cost) 
เวลา (Time)  เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
     -  ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
     -  วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
     -  ผลกระทบ (Impact) 

 4.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
     4.1  ผลกระทบน้าไปสู่อนาคต  (เช่น จะท้า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

           4.2  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพ่ือ
น าไปสู่ข้อเสนอแนะ  เป็นต้น) 

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้พิจารณาก าหนด
กรอบแนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  องค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 (1)  การประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินการ
ประเมินผลตามแบบประเมินตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.3/ว 5797  ลง
วันที่  10  ตุลาคม  2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559   

(2)  การประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยด าเนินการประเมินผล
ตามแบบประเมินตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.3/ว 5797  ลงวันที่  10  
ตุลาคม  2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 (แก้ไข
เพ่ิมเติม) ฉบับที่  3  พ.ศ. 2561 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพ่ิมเติม) 

ฉบับที่  2  พ.ศ. 2543 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

แผนด าเนินงาน 

ทบทวน 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559   

(3)  การติดตามและประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัด  การด าเนินงานโครงการต่างๆ  ใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  โดยก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการเป็นราย
โครงการ  ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี  โดยให้สามารถวัดความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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ส่วนที่  3 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

3.1  รายงานการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.
2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   
ที่ได้ 

1. ข้อมลูสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ 
อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมลู ดังน้ี 20 19 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตัง้ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ 
แหล่งน้ า ลักษณะของไม/้ป่าไม ้ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

(3) 3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ 
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ์ฯลฯ 

(2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง  
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท ์ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว ์
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพ แรงงาน 
ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าป ีภูมิปญัญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมอืง 
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม ้ภูเขา คุณภาพของ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิฯลฯ 

(2) 2 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพือ่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ 
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ 
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน ์ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้เพือ่แก้ปัญหาส าหรับการพฒันาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมลู  ดังน้ี 15 15 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร ์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ 
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ และ Thailand 4.0 

(2) 2 



10 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   
ทีไ่ด้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ)  

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณท์ี่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1) 1 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลย ีจารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2) 2 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม 
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม่ต่างๆ สภาพ 
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2) 2 

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร ์
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(2) 2 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน 
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนนิงานได้แก ่S-Strength (จุดแข็ง)  
W-Weakness  (จุดอ่อน)  O-Opportunity  (โอกาส)  
และ T-Threat (อุปสรรค) 

(2) 2 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มกีาร 
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา        
แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค ์
เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2) 2 

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย 
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 เช่น สรุป 
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ 
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) 1 

(9) ผลทีไ่ด้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคญั ผลกระทบ และสรุปปญัหาอุปสรรคการ 
ด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 
2560 

(1) 1 

3.  ยุทธศาสตร ์ ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 65 63 
3.1  ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็ 
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตรข์อง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชือ่มโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิและ Thailand 4.0 

(10) 8 

3.2  ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10) 10 

3.3  ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร ์คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   
ที่ได้ 

3.  ยุทธศาสตร ์(ต่อ)    
3.4  วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส 
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 5 

3.5  กลยุทธ ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที ่
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ หรือ 
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวสิัยทัศนน์ั้น 

(5) 5 

3.6  เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุ 
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกดิขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 5 

3.7  จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรล ุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที ่
จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์

(5) 5 

3.8  แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย     
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค ์ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา 
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5) 5 

3.9  ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ /โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม 
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 

3.10  ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลิตที่เปน็ชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม 
หรืออันหนึง่อันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจดัท า 
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ 
ครบถ้วน 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 97 
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3.2  รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.
2561 - 2564)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   
ที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (ใช้การวิเคราะห ์SWOT Analysis 
/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 
 

10 

2. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

1) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ้านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลตินั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไวเ้ท่าไหร ่จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไหร ่สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปรมิาณ (Quantitative) 

10 
 

5 

3. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม ่ประชาชน
พึงพอใจหรือไม ่สิ่งของ วัสด ุครุภณัฑ ์การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม ่ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบตัิราชการตามทีไ่ดร้ับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative) 

10 
 

10 

4 . แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP) 

10 
 

8 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   
ที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมลู  ดังน้ี 60 53 
5.1  ความชัดเจนของ 
ชื่อโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลตุามวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว ้ช่ือ
โครงการมคีวามชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

(5) 
 

5 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตผุล วิธีการด าเนนิงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

5 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลติอย่างไร กลุ่มเปา้หมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเปา้หมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปา้หมายรอง 

(5) 
 

2 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร ์20 ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 
 

5 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 
 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสยัทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกดิผลสมัฤทธ์ิ
อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏริูประบบเพื่อสร้าง 
สังคมสูงวัยอย่างมคีุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4) การรองรับการเช่ือมโยงภมูิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

5 

5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู ่Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภณัฑไ์ปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย 

(5) 
 

2 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   
ที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) เทคโนโลย ีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค ์นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

  

5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตรจ์ังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถ
แยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 
 

5 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลัก 
ประชารฐั 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน 
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได ้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) 
 

5 

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก ่(1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4)ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5) 
 

5 

5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 
 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ ์มีความคลาดเคลื่อนไมม่ากกว่า
หรือไมต่่ ากว่าร้อยละหา้ของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัต/ิเทศบัญญัต ิเงินสะสม หรือรายจา่ยพัฒนาท่ีปรากฏใน
รูปแบบอื่นๆ 

(5) 
 

4 

5 . 1 1 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
และผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่สามารถวัดได ้(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได ้เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ไดร้บั (การคาดการณ ์คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5) 
 

5 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงคห์รือมากกว่าวัตถุประสงค ์ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ 

(5) 
 

5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   
ที่ได้ 

 ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบสุิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบัติได ้(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

  

รวมคะแนน 100 86 
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3.3  การติดตามและประเมินผลโครงการตามตัวช้ีวัด   
       1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ/

ตัวช้ีวัด (KPI) 

งบ 
ประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
ในการด าเนนิการ 

ผลการด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

1 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้าน  
นายสมพงษ์ เกตุทอง หมู่ที่ 4 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร 

64,119 62,500 อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง สัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 39/2561 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้าน                
นายสายัญ  ธงทุม หมู่ที่ 4 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร 

123,655 122,000 อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง สัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 39/2561 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้าน                
นายส าราญ  แสงเดือน หมู่ที่ 4 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 52 เมตร 
พร้อมยกระดับถนน 

83,679 82,500 อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง สัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 39/2561 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอย 3  หมู่ที่ 6 ต.บุ่งคล้า 
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 250 
เมตร  

420,940 420,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
ที่ 38/2561 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหลังบ้าน            
นางบัวผัน ปิ่นศรี หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 136 
เมตร  

210,167 210,000 อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง สัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 40/2561 

6 
 
 

ยกระดับถนน คสล. ซอยบ้าน
นายสถิตย์ โปรยขุดทด (ม.7) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 468
เมตร หนา 0.15 เมตร 

1,267,500 823,300 อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง สัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 42/2561 

ใบสั่งจ้าง ที่ 63/61 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ/

ตัวช้ีวัด (KPI) 

งบ 
ประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
ในการด าเนนิการ 

ผลการด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

7 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. จุดนา
นายประหยัด นนฑา (ม.9) 

ท่อเหลี่ยมจ านวน 1 ช่อง กว้าง 3 
เมตร ยาว 4 เมตร สูง 3 เมตร 

373,700 373,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 18/2561 

8 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทางเข้า
บ้านโคก (ม.7) 

ท่อลอดเหลี่ยม จ านวน 2 ช่อง 
กว้าง 3 เมตร สูง 2.5 เมตร ยาว 
3 เมตร 

499,400 499,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 29/2561 

9 ซ่อมแซมถนนดินสายเลียบ
คลองร่องโคม (ม.6) 

ถนนดิน กว้าง 2 เมตร ยาว 150 
เมตร 

19,690 19,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 24/2561 

10 ยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง
สายเลียบคลองน้ าด่าน (ม.12) 

ถนนดิน กว้าง 3 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 1.20 เมตร 

97,300 97,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
ที่ 11/2561 

11 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมข้ามคลอง
ขม้ิน จุดนานายจันธง ชูรัตน์  
(ม.8) 

ท่อเหลี่ยมจ านวน 3 ช่อง กว้าง 
2.40 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 
2.40 เมตร 

479,500 479,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 31/2561 

12 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลอง   
ขี้นา (ม.4) 

ถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,500 เมตร 

83,700 83,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จเพียง 1,500 เมตร 
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 32/2561 

13 ซ่อมแซมท่อระบายน้ าจุดหน้า
เหมืองนายไพรวัลย์ น้อยลา  
(ม.10) 

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. จ านวน 
7 ท่อน 

23,400 23,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 20/2561 

14 ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวาง
ท่อ ซอยหลังฟาร์ม (ม.13) 

ถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,270 เมตร หนา 0.25 เมตร 

132,800 132,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 27/2561 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ/

ตัวช้ีวัด (KPI) 

งบ 
ประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
ในการด าเนนิการ 

ผลการด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

15 ซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบคลองคู้
สายในหมู่บ้านเชื่อมคลองขม้ิน 
พร้อมเทดาด คสล. ข้ามคลอง
ขม้ิน (ม.9) 

ถนนลูกรัง กว้าง 3 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร 

137,000 136,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 13/2561 

16 ซ่อมแซมถนนดินสายคลองขม้ิน 
(ม.7,8,9) 

ถนนดินรอบคลอง กว้าง 3 เมตร 
ยาว 2,800 เมตร 

219,500 219,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จเพียง 2,700 เมตร 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 12/2561 

17 เสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังซอย
บ้านนางนงรัก กองเงิน (ม.6) 

ถนนดิน กว้าง 3 เมตร ยาว 120 
เมตร 

7,120 7,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 28/2561 

18 ปรับปรุงท่อระบายน้ าทางข้าม
คลองขมิ้น (ม.8) 

วางท่อระบายน้ าเพ่ิม 1 แถว ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร พร้อมเท
ดาดคอนกรีต 

110,800 110,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
ที่ 17/2561 

19 ซ่อมแซมท่อเหลี่ยมจุดบ้าน 
นางบุดดี เมฆทา   (ม.11) 

วางกล่องเกเบี้ยน ยาว 10 เมตร 90,400 90,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 23/2561 

20 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายกลางนา 
(ม.9) 

ถนนลูกรัง กว้าง 3 เมตร ยาว 
1,000 เมตร 

41,850 41,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 14/2561 

21 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลอง
อมกง (ม.4) 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 
เมตร ยาว 1,500 เมตร 

62,780 62,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 22/2561 

22 ซ่อมแซมถนนดินเลียบแม่น้ าป่า
สัก (ม.7, 8, 9) 

ถนนดิน กว้าง 3 เมตร ยาว 
4,800 เมตร สูง 1 เมตร 

202,400 202,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 16/2561 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ/

ตัวช้ีวัด (KPI) 

งบ 
ประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
ในการด าเนนิการ 

ผลการด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

23 ซ่อมแซมคอสะพาน  ซอย 4 
(ม.6) 

ซ่อมแซมคอสะพาน 1 จุด 132,300 132,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
เมื่อวันที่ 3  พฤษภาคม 2561 

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 25/2561 

24 เสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 4 (ม.6) 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 101 เมตร 

260,000 241,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จ 102 เมตร 
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 12/2561 

25 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังวัด
มะเดื่องาม ถึง ม.8 (ม.7) 

ถนนลูกรัง กว้าง 3 เมตร ยาว 
800 เมตร 

33,480 33,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 15/2561 

26 ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ม.7 ถึง 
ม.10 (ม.7) 

ถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,500 เมตร 

106,400 106,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จเพียง 2,000 เมตร
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
ที่ 36/2561 

27 ซ่อมแซมท่อระบายน้ าข้ามร่อง
สายบัว (ม.7) 

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
จ านวน 1 ท่อ พร้อมถมดิน 

47,500 47,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 30/2561 

28 ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงลูกรัง
ซอย 7 (ม.6) 

ถนนดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 107 
เมตร หนา 0.80 เมตร 

10,000 10,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จเพียง 74 เมตร  
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 26/2561 

29 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ 
เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ 
สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า 
ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการ อบต. 

200,000 198,218 ด าเนินการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 
5 ครั้ง ท าให้เพียงพอต่อการใช้งาน 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
12,23,52,69,88/

2561 

รวมทั้งสิ้น  29  โครงการ 5,541,080 5,059,518   
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   1.2  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ/

ตัวช้ีวัด (KPI) 

งบ 
ประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
ในการด าเนนิการ 

ผลการด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

1 ซ่อมแซมฝายน้ าล้นจุดฝายนาย
ปลิว ไหวพรม (ม.3) 

ซ่อมแซมฝายน้ าล้น 1 แห่ง 80,300 80,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 32/2561 

2 ขุดลอกคลองน้ าคล้าจาก
สะพานถึงฝายน้ าล้น ม.14 
พร้อมเสริมพนังกั้นน้ า (ม.5) 

ขุดลอกคลองกว้าง 6 เมตร ยาว 
1,450 เมตร ลึก 2 เมตร 

82,200 82,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จเพียง 190 เมตร 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 10/2561 

3 ซ่อมแซมฝายสามแยกวารีพร้อม
เสริมคันดินกั้นน้ าถึงเหมืองสาม
แยก (ม.7) 

ฝาย 2 ช่องน้ า ไหลกว้าง 2 เมตร 
พร้อมเสริมคันดินยาว 230 เมตร 
2 ฝั่ง 

204,500 204,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 35/2561 

4 ขุดลอกคลองสายบ้านนายบุญลือ 
พร้อมดาดคอนกรีต (ม.3) 

ขุดลอกคลอง กว้าง 3 เมตร  
ยาว 1,300 เมตร พร้อมดาด
คอนกรีต 2 จุด 

148,500 148,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จเพียง 1,500 เมตร
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
ที่ 7/2561 

5 ขุดลอกฝายใหญ่ (ม.1) ขุดลอกฝายกว้าง 27 เมตร  
ยาว 140 เมตร ลึก 1 เมตร 

170,360 170,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 9/2561 

6 ขุดลอกเหมืองห้วยด่านพร้อม
เสริมคันดินจุด 
นายทองส่าน อินสอน  (ม.7) 

ขุดลอกเหมือง กว้าง 6 เมตร  
ยาว 550 เมตร 
 

68,200 68,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จเพียง 650 เมตร  
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 33/2561 

7 ขุดลอกเหมืองจากหนองน้ ากุด
กุ่ม ม. 8 ถึง ม.9 (ม.8,9) 

ขุดลอกเหมืองกว้าง 1เมตร. 
ยาว 1,300 เมตร ลึก 0.20 เมตร 

51,600 51,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จเพียง 1,200 เมตร  
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 8/2561 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ/

ตัวช้ีวัด (KPI) 

งบ 
ประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
ในการด าเนนิการ 

ผลการด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

8 ขุดลอกคลองจุดนา  
นางประดน  บูรณะทอง ถึงนา
นายวัชระ ศรีแก้ว (ม.2) 

ขุดลอกคลองกว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร ลึก 1 เมตร 

20,200 20,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จเพียง 700 เมตร 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 5/2561 

9 ขุดลอกคลองสายโป่งก้ามจุด
ฝายนายประกอบ ช้างเพ็ง ถึง
นานายยูร ฉัตรเวช (ม.2) 

ขุดลอกคลองกว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร ลึก 1.50 เมตร 

42,570 42,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 6/2561 

10 ซ่อมแซมฝายฮับเฮย (ม.7) ฝาย กว้าง 21 เมตร สูง 1 เมตร 
ยาว 23 เมตร 

90,000 89,500 ด าเนินการแล้วส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 19/2561 

รวมทั้งสิ้น  10  โครงการ 958,430 654,500   
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  1.3  แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ/

ตัวช้ีวัด (KPI) 

งบ 
ประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
ในการด าเนนิการ 

ผลการด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

1 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพ่ือการ
ประปา 

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือการ
ประปา วัสดุอุปกรณ์ประปา วัสดุ
มาตรวัดน้ า และวัสดุอ่ืนๆ เพ่ือใช้ใน
กิจการประปาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งคล้า 

650,000 634,595 ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือการ
ประปา จ านวน 7 ครั้ง ท าให้มีวัสดุ อุปกรณ์
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
8,11,41,42,44, 
83,87/2561 

รวมทั้งสิ้น  1  โครงการ 650,000 634,595   
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       2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
  2.1  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ/

ตัวช้ีวัด (KPI) 

งบ 
ประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
ในการด าเนนิการ 

ผลการด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

- - - - - - รายงานการน าเข้าข้อมูล
(แผน) ระบบ e-plan 

รวมทั้งสิ้น - -   
 

  2.2  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ/

ตัวช้ีวัด (KPI) 

งบ 
ประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
ในการด าเนนิการ 

ผลการด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

- 
 

- - - - - รายงานการน าเข้าข้อมูล
(แผน) ระบบ e-plan 

รวมทั้งสิ้น - -   
 

       2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ/

ตัวช้ีวัด (KPI) 

งบ 
ประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
ในการด าเนนิการ 

ผลการด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

- 
 

- - - - - รายงานการน าเข้าข้อมูล
(แผน) ระบบ e-plan 

รวมทั้งสิ้น - -   
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       3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและกีฬา 
  3.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ/

ตัวช้ีวัด (KPI) 

งบ 
ประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
ในการด าเนนิการ 

ผลการด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

1 ขยาย ปรับปรุง บ ารุง ซ่อมแซม 
หอกระจายข่าวไร้สายและเสียง
ตามสาย 

14 หมู่บ้าน 199,500 199,500 อยู่ระหว่างการด าเนินการซ่อมแซม สัญญาเลขท่ี 
1/2561 

2 จัดท าเอกสาร คู่มือ แผ่นพับ 
วารสาร ข่าวสารต่างๆ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผล
การด าเนินงานของ อบต. 

ด าเนินการปีละ 1 ครั้ง 
 
 

119,275 119,275 ด าเนินการแล้วส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 

ใบสั่งจ้าง  
ที่ 19/2561 

3 สนับสนุนกิจกรรมยุวเกษตรกร
ในโรงเรียน 

ด าเนินการปีละ 1 โครงการ 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 

บันทึกรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ สป. 

4 จัดหารถรับ – ส่ง เด็กนักเรียน
ด้อยโอกาสศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลบุ่งคล้า 

14 หมู่บ้าน 140,000 85,800 ด าเนินการแล้วส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 

ใบสั่งจ้าง  
ที่ 1,10/2561 

5 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบุ่งคล้า 

ด าเนินการปีละ 1 ครั้ง 114,900 106,883 ด าเนินการแล้วส าเร็จเกินกว่าเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 

ใบสั่งซ้ือ ที่ 
80,84,91/2561 

6 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลบุ่งคล้า 

ด าเนินการปีละ 5 แห่ง 725,000 644,910.92 ด าเนินการแล้วส าเร็จ จ านวน 4 แห่ง 
เนื่องจากมีการยุบโรงเรียนไป 1 แห่ง ถือว่า
เป็นไปตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดแล้ว 
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 

สัญญาซื้อขายที่ 
2,3,4,5,6,7,10, 

11/2561 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ/

ตัวช้ีวัด (KPI) 

งบ 
ประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
ในการด าเนนิการ 

ผลการด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

7 ต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลบุ่งคล้า 

ต่อเติมอาคารเรียนจ านวน 1 ห้อง 480,000 480,000 อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง คาดว่า
จะแล้วเสร็จในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 

สัญญาเลขท่ี 
45/2561 

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา 

ด าเนินการปีละ 4 โครงการ 620,700 521,100 ด าเนินการแล้วส าเร็จ จ านวน 5 โครงการ
ถือว่าเกินกว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ก าหนด 
โดยแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 
2560 

หนังสือบันทึก
ข้อความ กศ. 

9 ติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลบุ่งคล้า 

กล้องวงจรปิดจ านวน 1 ระบบ 47,500 47,500 ด าเนินการแล้วส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 

ใบสั่งซื้อ  
ที่ 85/2561 

10 อุดหนุนการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง        
ส่วนราชการต่างๆ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรประชาชน และองค์กร
การกุศลต่างๆ 

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ จ านวน 3 
หน่วยงาน 

1,092,000 1,092,000 ด าเนินการแล้วส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 

หนังสือส่ง กค. 

รวมทั้งสิ้น  10 โครงการ 3,558,875 3,316,969   
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  3.2  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ/

ตัวช้ีวัด (KPI) 

งบ 
ประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
ในการด าเนนิการ 

ผลการด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

1 จัดการแข่งขันกีฬาให้กับเด็ก 
เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

ด าเนินการปีละ 1 โครงการ 80,000 74,843 ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 2 โครงการ ซึ่ง
ถือว่าเกินกว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ก าหนด 
โดยด าเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 13 
มิถุนายน 2561 

บันทึกรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ กศ. 

2 ส่งเสริมการจัดงานตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมทาง
ศาสนาและท้องถิ่นและวัน
ส าคัญต่างๆ ของชาติ 

ด าเนินการปีละ 6 โครงการ 270,000 206,755 ด าเนินการแล้วส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 

บันทึกรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ กศ.  

3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
ประชาชน 

ด าเนินการปีละ 1 โครงการ 110,000 98,018 ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 2 โครงการ ซึ่ง
ถือว่าเกินกว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ก าหนด 
โดยด าเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 15 
สิงหาคม 2561 

บันทึกรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ กศ. 

4 อุดหนุนการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ส่วน
ราชการต่างๆ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรประชาชน และองค์กร
การกุศลต่างๆ 

ด าเนินการอย่างต่อเนื่องปีละ 1 
โครงการ 

16,000 16,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 2 โครงการ ซึ่ง
ถือว่าเกินกว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ก าหนด 
โดยด าเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 18 
มกราคม 2561 

หนังสือส่ง กค. 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ/

ตัวช้ีวัด (KPI) 

งบ 
ประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
ในการด าเนนิการ 

ผลการด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

5 จัดงานรัฐพิธีต่างๆ ด าเนินการปีละ 5 ครั้ง 200,000 51,400 มีการด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ ซึ่ง
น้อยกว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ก าหนด โดย
ด าเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 10 สิงหาคม 
2561 

ทะเบียนรายจ่าย กค. 

6 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งคล้า 

ด าเนินการปีละ 1 โครงการ 20,000 - มีการด าเนินงานตามโครงการแต่ไม่มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

บันทึกรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ กศ. 

7 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่
ชุมชน 

14 หมู่บ้าน 100,000 - ยังไม่มีการด าเนินการ รายงานการน าเข้า
ข้อมูล(แผน) ระบบ 

e-plan 

8 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

3 โครงการ 50,000 - ยังไม่มีการด าเนินการ รายงานการน าเข้า
ข้อมูล(แผน) ระบบ 

e-plan 

รวมทั้งสิ้น  8  โครงการ 846,000 447,016   
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       4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  4.1  แผนงานการสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ/

ตัวช้ีวัด (KPI) 

งบ 
ประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
ในการด าเนนิการ 

ผลการด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

1 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์(น้ ายาฉีดพ่นยุงลาย 
ทรายเคลือบสาร) 

ด าเนินการปีละ 2 ครั้ง 200,000 99,870 ด าเนินการแล้วเสร็จเพียง 1 ครั้ง ซ่ึงน้อย
กว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ก าหนด โดย
ด าเนินการในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 

ใบสั่งซื้อ  
ที่ 46/2561 

2 รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ด าเนินการปีละ 1 โครงการ 61,569 61,569 ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 2 โครงการ ซึ่ง
ถือว่าเกินกว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ก าหนด 
โดยด าเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 28 
พฤษภาคม 2561 

บันทึกรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ สป. 

3 สนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
บุ่งคล้า 

ด าเนินการปีละ 1 ครั้ง 180,000 180,000 ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่
ก าหนด โดยด าเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 19
ตุลาคม 2560 

หนังสือบันทึก
ข้อความน าส่ง
เงินกองทุนฯ 

4 อุดหนุนการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ส่วน
ราชการต่างๆ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรประชาชน และองค์กร
การกุศลต่างๆ 

14 หมู่บ้าน 280,000 280,000 ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่
ก าหนด โดยด าเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 5 
กรกฎาคม 2561 

หนังสือส่ง กค. 

รวมทั้งสิ้น  4  โครงการ 721,569 621,439   
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  4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ/

ตัวช้ีวัด (KPI) 

งบ 
ประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
ในการด าเนนิการ 

ผลการด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

1 จัดซื้อถังขยะ ถังขยะจ านวน 50 ใบ 200,000 112,000 ด าเนินการจัดซื้อจ านวน 80 ใบ ซึ่งเกินกว่า
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ก าหนด โดยด าเนินการ
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 

ใบสั่งซื้อ  
ที่ 55/2561 

2 สนับสนุนกิจการก าจัดขยะ ด าเนินการปีละ 12 ครั้ง 361,818 361,818 ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 13 ครั้ง ซึ่งถือ
ว่าเกินกว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ก าหนด โดย
ด าเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 30 กันยายน 
2561 

หนังสือส่ง กค. 

รวมทั้งสิ้น  2  โครงการ 561,818 473,818   
 

  4.3  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ/

ตัวช้ีวัด (KPI) 

งบ 
ประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
ในการด าเนนิการ 

ผลการด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

- 
 

- - - - - - 

รวมทั้งสิ้น     
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       5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม 
  5.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ/

ตัวช้ีวัด (KPI) 

งบ 
ประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
ในการด าเนนิการ 

ผลการด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

1 อุดหนุนการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ส่วน
ราชการต่างๆ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรประชาชน และองค์กร
การกุศลต่างๆ 

2 หน่วยงาน 80,000 80,000 ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เมื่อในวันที่ 19 มกราคม 2561 
(ศป.ปส.อ. หล่มสัก และ ศป.ปส.จ. 
เพชรบูรณ์) 

ฎีกาเบิกจ่ายเงิน กค. 

2 แก้ไขปัญหาความยากจน 
และยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
ครัวเรือนยากจน 

มีครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือปี
ละ 5 ครัวเรือน 

150,000 - ไม่มีการด าเนินการ รายงานการน าเข้า
ข้อมูล(แผน) ระบบ 

e-plan 

3 สนับสนุนกิจกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ด าเนินการปีละ 2 ครั้ง 150,000 - ไม่มีการด าเนินการ รายงานการน าเข้า
ข้อมูล(แผน) ระบบ 

e-plan 

รวมทั้งสิ้น  3  โครงการ 380,000 80,000   
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  5.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ/

ตัวช้ีวัด (KPI) 

งบ 
ประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
ในการด าเนนิการ 

ผลการด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรค
เอดส์ 

ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพจ านวน 1,700 
คน  

13,627,200 13,134,800 ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
แล้ว โดยมีผู้รับเบี้ยยังชีพทั้งหมดจ านวน 
1,710 คน ซ่ึงเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด
โดยด าเนินการในวันที่ 30 กันยายน 2561 

บันทึกรายงานการ
เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ 

สป. 

2 โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้
ประสบสาธารณภัยและผู้ที่
ได้รับความเดือดร้อนด้าน
สาธารณูปโภค 

ด าเนินการปีละ 1 โครงการ 1,011,477 330,266 ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 11 ครั้ง ซึ่งถือ
ว่าเกินกว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ก าหนด โดย
ด าเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 21 กันยายน 
2561 

ฎีกาเบิกจ่ายเงิน กค. 

3 อุดหนุนการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ส่วน
ราชการต่างๆ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรประชาชน และองค์กร
การกุศลต่างๆ 

2 หน่วยงาน 20,000 10,000 ด าเนินการแล้วเสร็จเพียง 1 หน่วยงาน 
เมื่อในวันที่ 17 มกราคม 2561 
(ก่ิงกาชาดอ าเภอหล่มสัก) 

ฎีกาเบิกจ่ายเงิน กค. 

4 สนับสนุนกิจกรรมชมรม
ผู้สูงอายุ 

ด าเนินการอย่างต่อเนื่องปีละ 1 
โครงการ 

100,000 13,450 ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เมื่อในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 

บันทึกรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ สป. 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ/

ตัวช้ีวัด (KPI) 

งบ 
ประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
ในการด าเนนิการ 

ผลการด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

5 การสงเคราะห์และให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ยากไร้ 

ด าเนินการปีละ 5 ครั้ง 40,000 - ไม่มีการด าเนินการ รายงานการน าเข้า
ข้อมูล(แผน) ระบบ 

e-plan 
รวมทั้งสิ้น  5  โครงการ 14,798,677 13,488,516   

 
  5.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน    

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ/

ตัวช้ีวัด (KPI) 

งบ 
ประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
ในการด าเนนิการ 

ผลการด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

1 การด าเนินงานตามมาตรการ
ป้องกัน แก้ไขและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

ด าเนินการปีละ 2 ครั้ง 150,000 31,420 ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เมื่อในวันที่ 17 เมษายน 2561 

บันทึกรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ สป. 

2 ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน คณะผู้บริหาร ส.อบต 
และเจ้าหน้าที่ อบต. บุ่งคล้า 

ด าเนินการปีละ 1 โครงการ 60,000 19,180 ด าเนินการแล้วเสร็จ ตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 

บันทึกรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ สป. 

รวมทั้งสิ้น  2  โครงการ 210,000 50,600   
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       6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ/

ตัวช้ีวัด (KPI) 

งบ 
ประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
ในการด าเนนิการ 

ผลการด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

1 ประชาคมจัดท าแผนชุมชน 
แผนพัฒนาต าบลและ อบต. 
เคลื่อนที่ 

ด าเนินการปีละ 1 โครงการ 70,000 8,100 ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เมื่อในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 

บันทึกรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ สป. 

2 จัดท าแผนที่ภาษี ด าเนินการปีละ 1 โครงการ 160,000 119,255 ด าเนินการแล้วเสร็จ ตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 

บันทึกรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ กค. 

3 จัดส่งผู้บริหาร ส.อบต และ
บุคลากรเข้ารับการอบรมตาม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการปีละ 10 คน 720,000 508,593 มีการด าเนินการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมจ านวน 23 คน ซึ่งถือว่าเกินกว่า
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ก าหนด โดยด าเนินการ
แล้วเสร็จในวันที่ 21 กันยายน 2561 

ทะเบียนรายจ่าย กค. 

4 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

ด าเนินการปีละ 4 ครั้ง 1,268,162 1,268,162 มีการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จ านวน 44 ครั้ง 
ถือว่าเกินกว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ก าหนด 
โดยด าเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 23 
กันยายน 2561 

ทะเบียนรายจ่าย กค. 

5 ปรับปรุง บ ารุง ซ่อมแซม วัสดุ
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล     
บุ่งคล้า 

ด าเนินการปีละ 10 ครั้ง 250,000 77,736.51 มีการด าเนินการปรับปรุง บ ารุง ซ่อมแซม 
วัสดุครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 14 
ครั้ง ซ่ึงเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด โดย
ด าเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 25 กันยายน 
2561 

ทะเบียนรายจ่าย กค. 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ/

ตัวช้ีวัด (KPI) 

งบ 
ประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
ในการด าเนนิการ 

ผลการด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

6 ปรับปรุงอาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

ปรับปรุงอาคารจ านวน 1 แห่ง 720,000 570,000 อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง สัญญาเลขท่ี 
41/2561 

7 สนับสนุนการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการ
พัฒนาระบบประชาธิปไตยและ
ระบบการเลือกตั้ง 

ด าเนินการปีละ 2 ครั้ง 50,000 - ไม่มีการด าเนินการ รายงานการน าเข้า
ข้อมูล(แผน) ระบบ 

e-plan 

8 ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน
เพ่ือการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

14 หมู่บ้าน 80,000 - ไม่มีการด าเนินการ รายงานการน าเข้า
ข้อมูล(แผน) ระบบ 

e-plan 

รวมทั้งสิ้น  8  โครงการ 3,318,162 2,551,847   
 
  6.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ/

ตัวช้ีวัด (KPI) 

งบ 
ประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
ในการด าเนนิการ 

ผลการด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

1 จัดซื้อวัสดุงานก่อสร้าง ด าเนินการปีละ 1 ครั้ง 100,000 58,257.76 ด าเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 
ครั้ง ถือว่าเกินกว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่
ก าหนด โดยด าเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 23 
กันยายน 2561 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
25,43,93/2561 

รวมทั้งสิ้น  1  โครงการ 100,000 58,257.76   
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ส่วนที่  4 
สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
4.1  สรุปผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
       (1)  สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.
2561 - 2564)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์   ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมลูสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 19 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 63 
     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 8 
     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 10 
     3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 10 
     3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 5 
     3.5 กลยุทธ์ (5) 5 
     3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 5 
     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 5 
     3.8 แผนงาน (5) 5 
     3.9 ความเช่ือมโยงของแผนยทุธศาสตร์ในภาพรวม (5) 5 
     3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 5 

รวม 100 97 
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        (2)  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.
2561 - 2564)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 10 
2.  การวิเคราะหส์ภาวการณแ์ละศักยภาพ 10 5 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ไปไปปฏิบัติในเชิงคณุภาพ 10 10 

4 . แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8 

5.  โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 53 

    5.1  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 5 
    5.2  ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ (5) 5 
    5.3  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตัง้งบประมาณ
ได้ถูกต้อง 

(5) 2 

    5.4  โครงการมีความสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 5 
    5.5  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

(5) 5 

    5.6  โครงการมีความสอดคลอ้งกับ Thailand 4.0 (5) 2 
    5.7  โครงการสอดคล้องกับยทุธศาสตรจ์ังหวัด (5) 5 
    5.8  โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้ประเทศชาติมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 5 

    5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 5 
    5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4 
    5.11  มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงคแ์ละผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ 

(5) 5 

    5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (5) 5 
รวมคะแนน 100 86 
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        (3)  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัด  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 
- 2564)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 
ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลการด าเนินงาน 
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะ
ชุมชน 

1. มีการด าเนินงานทั้งสิ้นจ านวน  29  โครงการ 
โดยตั้งงบประมาณในการด าเนินการทั้งหมด
จ านวน  5,541,080  บาท  และมีการใช้จ่าย
งบประมาณเพียงจ านวน  5,059,518  บาท  
สามารถประหยัดงบประมาณในการด าเนินการได้
จ านวน  481,562  บาท 
2. มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนด  จ านวน  19  โครงการ 
3. มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จเกินกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด  จ านวน  1  โครงการ 
4. มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จน้อยกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด  จ านวน  4  โครงการ  
5. มีโครงการที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายจ านวน  5  โครงการ 

1.2 แผนงานการเกษตร 1. มีการด าเนินงานทั้งสิ้นจ านวน  10  โครงการ 
โดยตั้งงบประมาณในการด าเนินการทั้งหมด
จ านวน  958 ,430  บาท  และมีการใช้จ่าย
งบประมาณเพียงจ านวน  954 ,500  บาท  
สามารถประหยัดงบประมาณในการด าเนินการได้
จ านวน  3,930  บาท 
2. มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนด  จ านวน  5  โครงการ 
3. มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จน้อยกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด  จ านวน  5  โครงการ  

1.3 แผนงานการ
พาณิชย์ 

1. มีการด าเนินงานทั้งสิ้นจ านวน  1  โครงการ 
โดยตั้งงบประมาณในการด าเนินการทั้งหมด
จ านวน  650 ,000  บาท  และมีการใช้จ่าย
งบประมาณเพียงจ านวน  634 ,595  บาท  
สามารถประหยัดงบประมาณในการด าเนินการได้
จ านวน  15,405  บาท  ซึ่งการด าเนินงานถือ
ว่าส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
   

 
 



38 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลการด าเนินงาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

2.1 แผนงานการศาสนา  
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1. ไม่มีการด าเนินงานในแผนงานดังกล่าว 

2.2 แผนงานการเกษตร 1. ไม่มีการด าเนินงานในแผนงานดังกล่าว 
2.3 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1. ไม่มีการด าเนินงานในแผนงานดังกล่าว 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและกีฬา 

3.1 แผนงานการศึกษา 1. มีการด าเนินงานทั้งสิ้นจ านวน  10  โครงการ 
โดยตั้งงบประมาณในการด าเนินการทั้งหมด
จ านวน  3,558,875  บาท  และมีการใช้จ่าย
งบประมาณเพียงจ านวน  3 ,316,969  บาท  
สามารถประหยัดงบประมาณในการด าเนินการได้
จ านวน  241,906  บาท 
2. มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนด  จ านวน  6  โครงการ 
3. มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จเกินกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด  จ านวน  2  โครงการ 
4. มีโครงการที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายจ านวน  2  โครงการ 

3.2 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1. มีการด าเนินงานทั้งสิ้นจ านวน  8  โครงการ 
โดยตั้งงบประมาณในการด าเนินการทั้งหมด
จ านวน  846 ,000  บาท  และมีการใช้จ่าย
งบประมาณเพียงจ านวน  447 ,016  บาท  
สามารถประหยัดงบประมาณในการด าเนินการได้
จ านวน  398,984  บาท 
2. มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนด  จ านวน  2  โครงการ 
3. มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จเกินกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด  จ านวน  3  โครงการ 
4. มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จน้อยกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด  จ านวน  1  โครงการ  
5. มีโครงการที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายจ านวน  2  โครงการ 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

4.1 แผนงานการ
สาธารณสุข 

1. มีการด าเนินงานทั้งสิ้นจ านวน  4  โครงการ 
โดยตั้งงบประมาณในการด าเนินการทั้งหมด
จ านวน  721 ,569  บาท  และมีการใช้จ่าย
งบประมาณเพียงจ านวน  621 ,439  บาท  
สามารถประหยัดงบประมาณในการด าเนินการได้ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลการด าเนินงาน 
   จ านวน  100,130  บาท 

2. มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนด  จ านวน  2  โครงการ 
3. มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จเกินกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด  จ านวน  1  โครงการ 
4. มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จน้อยกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด  จ านวน  1  โครงการ  

4.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

1. มีการด าเนินงานทั้งสิ้น  จ านวน  2  โครงการ 
โดยตั้งงบประมาณในการด าเนินการทั้งหมด
จ านวน  561 ,818  บาท  และมีการใช้จ่าย
งบประมาณเพียงจ านวน  473 ,818  บาท  
สามารถประหยัดงบประมาณในการด าเนินการได้
จ านวน  88,000  บาท  และการด าเนินงาน
แล้วเสร็จเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนดทั้งสอง
โครงการ 

4.3 แผนงานการเกษตร 1. ไม่มีการด าเนินงานในแผนงานดังกล่าว 
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

5.1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1. มีการด าเนินงานทั้งสิ้นจ านวน  3  โครงการ 
โดยตั้งงบประมาณในการด าเนินการทั้งหมด
จ านวน  380 ,000  บาท  และมีการใช้จ่าย
งบประมาณเพียงจ านวน  80 ,000  บาท  
สามารถประหยัดงบประมาณในการด าเนินการได้
จ านวน  300,000  บาท 
2. มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนด  จ านวน  1  โครงการ 
3. ไม่มีการด าเนินงาน  จ านวน  2  โครงการ 

5.2 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

1. มีการด าเนินงานทั้งสิ้นจ านวน  5  โครงการ 
โดยตั้งงบประมาณในการด าเนินการทั้งหมด
จ านวน  14,798,677  บาท  และมีการใช้จ่าย
งบประมาณเพียงจ านวน  13,488,516  บาท  
สามารถประหยัดงบประมาณในการด าเนินการได้
จ านวน  1,310,161  บาท 
2. มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนด  จ านวน  1  โครงการ 
3. มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จเกินกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด  จ านวน  2  โครงการ 
4. มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จน้อยกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด  จ านวน  1  โครงการ  
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ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลการด าเนินงาน 
   5. ไม่มีการด าเนินงาน  จ านวน  1  โครงการ 

5.3 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

1. มีการด าเนินงานทั้งสิ้นจ านวน  2  โครงการ 
โดยตั้งงบประมาณในการด าเนินการทั้งหมด
จ านวน  210 ,000  บาท  และมีการใช้จ่าย
งบประมาณเพียงจ านวน  50 ,600  บาท  
สามารถประหยัดงบประมาณในการด าเนินการได้
จ านวน  159,400  บาท  ซึ่งการด าเนินงาน
ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดทั้งสองโครงการ  

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้ า น ก า ร เ มื อ ง ก า ร
บริหารและการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

6.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

1. มีการด าเนินงานทั้งสิ้นจ านวน  8  โครงการ 
โดยตั้งงบประมาณในการด าเนินการทั้งหมด
จ านวน  3,318,162  บาท  และมีการใช้จ่าย
งบประมาณเพียงจ านวน  2 ,551,847  บาท  
สามารถประหยัดงบประมาณในการด าเนินการได้
จ านวน  766,315  บาท 
2. มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนด  จ านวน  2  โครงการ 
3. มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จเกินกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด  จ านวน  3  โครงการ 
4. มีโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน  
1  โครงการ  
5. ไม่มีการด าเนินงาน  จ านวน  2  โครงการ 

6.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

1. มีการด าเนินงานทั้งสิ้น  จ านวน  1  โครงการ 
โดยตั้งงบประมาณในการด าเนินการทั้งหมด
จ านวน  100 ,000  บาท  และมีการใช้จ่าย
งบประมาณเพียงจ านวน  58 ,257.76  บาท  
สามารถประหยัดงบประมาณในการด าเนินการได้
จ านวน  41,742.24  บาท และการด าเนินงาน
ถือว่าบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
มีการด าเนินงานใน  5  ยุทธศาสตร์  12  แผนงาน  83  โครงการ  โดยด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมาย
จ านวน  40  โครงการ  ส าเร็จเกินกว่าเป้าหมาย  จ านวน  15  โครงการ  ส าเร็จน้อยกว่าเป้าหมาย  
จ านวน  12  โครงการ  อยู่ระหว่างการด าเนินงาน  จ านวน  8  โครงการ  มีโครงการที่ตั้งงบประมาณใน
การด าเนินการแล้ว  แต่ยังไม่มีการด าเนินงาน  จ านวน  8  โครงการ  และไม่มีการตั้งงบประมาณในการ
ด าเนินงาน  จ านวน  1  ยุทธศาสตร์  ได้แก่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร  
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(4.)  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕61 

ยุทธศาสตร ์

การวางแผนตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2561 
การจัดท างบประมาณ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 80 61,886,150 40 50 7,149,510 11.55 
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฯ 4 310,000 - - - - 
๓. การพัฒนาด้านการศึกษาฯ 26 6,986,000 18 69.23 4,404,875 63.05 
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุขฯ 15 2,230,000 6 40 1,283,387 57.55 
๕. การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสงัคม 22 12,318,500 10 45.45 15,388,677 124.92 
๖. การพัฒนาการเมืองการบริหารฯ 18 2,515,000 9 50 3,436,162 136.63 

รวม 165 86,245,650 83 50.30 31,662,611 36.71 
 

ยุทธศาสตร ์
การก่อหน้ีผูกพัน 

โครงการ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 40 100 6,648,613 92.99 
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฯ - - - - 
๓. การพัฒนาด้านการศึกษาฯ 15 83.33 3,693,984.92 83.86 
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุขฯ 6 100 1,095,257 85.34 
๕. การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสงัคม 7 70 13,619,116 88.50 
๖. การพัฒนาการเมืองการบริหารฯ 7 77.78 2,628,104.27 76.48 

รวม 75 90.36 27,685,075.19 87.44 
 

ยุทธศาสตร ์
การเบิกจ่าย 

โครงการ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 36 90 5,326,070 80.11 
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฯ - - - - 
๓. การพัฒนาด้านการศึกษาฯ 13 86.67 3,012,150.44 81.54 
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุขฯ 6 100 1,095,257 100 
๕. การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสงัคม 7 100 13,619,116 100 
๖. การพัฒนาการเมืองการบริหารฯ 6 85.71 1,987,778.27 75.64 

รวม 68 90.67 25,040,371.71 90.45 
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4.2  ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 จากการติดตามประเมินผลพบว่าการด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดรวมทั้งสิ้น
จ านวน  40 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  48.19  มีโครงการที่ด าเนินการแล้วประสบผลส าเร็จเกินกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด  จ านวน  15  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  18.07  มีโครงการที่ด าเนินการแล้วประสบ
ผลส าเร็จน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนด  จ านวน  12  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  14.46  มีโครงการที่ยัง
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จจ านวน  8  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  9.64  และมีโครงการที่ ยังไม่ได้มีการ
ด าเนินการ  จ านวน  8  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  9.64  ซึ่งการด าเนินงานส่วนใหญ่ที่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนดนั้น  สาเหตุมาจากปัญหาหรืออุปสรรคจากปัจจัยภายนอก  ซึ่งไม่อาจคาดเดา
ได้  แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่าในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรไม่มีการ
ตั้งงบประมาณหรือการด าเนินงานแต่อย่างใด  ดังนั้น  ควรให้ความส าคัญกับการด าเนินงานในส่วนดังกล่าว
ด้วย  เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  กล่าวโดยสรุปจากการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  องค์การบริหารส่วนต าบล  
บุ่งคล้า  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  พบข้อบกพร่อง  ดังนี้ 
 ปัญหา  อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1.  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานตามที่วางแผนไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 2.  การด าเนินงานไม่ครอบคลุมในทุกยุทธศาสตร์ตามที่ก าหนดไว้ 
 3.  การด าเนินงานไม่ครอบคลุมในทุกแผนงานตามที่ก าหนดไว้ 
 4.  มีการวางแผนการด าเนินโครงการและตั้งงบประมาณในการด าเนินการรองรับแล้ว  แต่ไม่มีการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
 5.  การด าเนินงานบางโครงการมีความล่าช้าไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันในปีงบประมาณ
นั้นๆ 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ิมข้ึน 
 2.  ควรให้ความส าคัญกับวางแผนและจัดล าดับความส าคัญของโครงการมากยิ่งข้ึน 
 3.  ควรจัดให้มีการด าเนินงานให้ครอบคลุมในทุกยุทธศาสตร์/แผนงาน 
 4.  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินงานตามโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้นๆ 
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