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ค ำน ำ 

 
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว และมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา จึงได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น 
เพ่ือรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาชะเมาทราบ และเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมาเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขา
ชะเมา และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา หวังว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฉบับนี้
จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาและการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา 
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด   

  
  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา 
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ส่วนที่  3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล     23 – 42 
 
  
ส่วนที่  4  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ      43 – 45 
          
  
ส่วนที ่ 5  ผลการติดตามและประเมินผล       46 
    ด้วยระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
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บทสรุปผู้บรหิารทอ้งถิ่น 

 
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะ
ระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องสามารถน า ไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตาม
เปูาหมายหรือไม่ และท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพ่ือจะได้น าข้อมูลดังกล่าวไป
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความ
คาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบ
ด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  
ดังนี้ 

 

 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน รายละเอียดดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน  ระบบระบายน้ า สะพาน 
   2. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟูาและขยายเขตไฟฟูาส่องสว่าง 
   3. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาและขยายเขตประปา 
   4. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบกักเก็บน้ า ขุดลอก คู คลอง 
   5. ก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่พักผ่อน  
 
 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา (Vision) 
 

“ ต าบลห้วยทับมอญเป็นต าบลเข้มแข็ง  เป็นศูนย์กลางการผลิตทางการเกษตร 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล” 
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  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา การกีฬา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   1. ส่งเสริมสนับสนุน สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาบุคลากรทาง 
   การศึกษา 
   2. ส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3. ส่งเสริมสนับสนุน การกีฬาเพ่ือสร้างโอกาสให้เยาวชนพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
   4. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
   1. เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและปูองกันยาเสพติดและโรคติดต่อ 
   2. พัฒนาผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน และผู้ปุวยโรคเอดส์ 
   3. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน 
   2. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน เพิ่มทักษะฝีมือ 
   3. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
   4. ส่งเสริมแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ส่งเสริมสนับสนุนการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย 
   2. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   3. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศของท้องถิ่น 
   1. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
   2. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรด้านธรรมาภิบาล 
   3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

   เป้าประสงค์ 
   1.  พัฒนาเสริมสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   พ้ืนฐานให้ครบถ้วน ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

   2. อนุรักษ์และท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 
   การศึกษา 

   3. ส่งเสริมการสาธารณสุขและการบริการพื้นฐานด้านสุขภาพอนามัย ให้มีคุณภาพได้ 
   มาตรฐานอย่างทั่วถึง 

   4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคนและสังคม ตลอดจนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ 
  ทรัพย์สิน 

   5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
   พอเพียง 

   6. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ การประกอบอาชีพ เพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตร 
   ผลักดันให้ต าบลห้วยทับมอญเป็นศูนย์กลางการผลิตและจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 
   และเกษตรอินทรีย์ของอ าเภอ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ 
   เศรษฐกิจชุมชนโดยเน้นภาคเกษตรกรรม 

   7. จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน 
   และชุมชน   
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   8. ควบคุมและลดมลพิษ ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
   9. ฟ้ืนฟู ปรับปรุง ดูแลและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   10. พัฒนาองค์กรและเพ่ิมศักยภาพการบริหารการจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

   และพระ ราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 

   ตัวช้ีวัด 
  1. การคมนาคมมีความสะดวกสบาย 

   2. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีใช้อย่างทั่วถึงทั้งต าบล 
   3. การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการ 
   ส่งเสริมอย่างทั่วถึง   
   4. ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
   5. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

  6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและชุมชนมีความเป็นระเบียบ 
   เรียบร้อย 

   7.  ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตสามารถพ่ึงพาตนเองได้และด าเนินชีวิตตาม
   แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  8. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและการอุปโภคบริโภคมีอย่างเพียงพอ 
  9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และไม่มีปัญหามลพิษ 
  10.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

   11. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
   ค่าเป้าหมาย 
   1. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
    2. ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

 3. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
 4. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
 5. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

   กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือ
   การอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

 2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มี 
   คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

 3. พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตร 
   อุตสาหกรรม ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ  
   ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์ 
   เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยเพื่อการอนุรักษ์ และเพ่ิมช่องทางตลาด 

  4. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและ 
   ชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ   
   ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและ 
   ศักยภาพตาม ความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

  5. ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
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  6. ด าเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ
   ต้องการ ของประชาชนในพื้นท่ี พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
   (อสม.) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

 7. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความ
   จ าเป็น และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่าง 
   ทั่วถึง 

 8. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน 
   ท้องถิ่น  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

 9. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใน
   องค์กร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

 10. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
   11. ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความ
   พร้อมใน การปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขต 
   ชุมชนและสถานที่ส าคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและ 
   อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

 12. พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้ให้มี
   ความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหา  
   สิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

    จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง 

   พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
 2. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
 4. การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
 5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

ข้อเสนอจากติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา  

  1. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพ่ิมภายหลังเพราะ 
สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์ก ารใช้จ่าย
งบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 

  2. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว ควรเร่งรัดด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้น ๆ 

  3. โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

  4. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความ
พร้อมในด้านพ้ืนที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลัง
ของท้องถิ่นเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
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  5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา 
ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ และเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ โดยหา แนวทาง วิธีการให้
เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการรวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
รับรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้มากข้ึน 

  6. ควรมีการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา และมีฐานข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน เพ่ือน าไปสู่แนวทางการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถตอบสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว 

  7. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 

  8. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการโครงการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
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 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ 
เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหาร
จัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคง
มีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อ
การท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ 5 
ประการคือ  

(1)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
(2)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
(3)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
(4)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน   
(5)  ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน  

 ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่
จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตาม
หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติ
การด าเนินงาน   

 การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา 
เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควร
จะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ในทางตรงกันข้ามหาก
โครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  
เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการ
เสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหาร
โครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการ

ส่วนที่ 1 
บทน า 
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ค่อนข้างสูง  จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และ
ก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มี
อยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมี
ความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมี
หน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวน
หนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
สูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผล
ที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ 
อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้
ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่
สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า
และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

  ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด   จะ
ด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่า
การด าเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่
ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามปี  

 จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา จึงต้องการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ  (1)  
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี   

  ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา เป็นไป
ด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาชะเมา  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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 เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง

แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูก
ก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือ
ทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพฒันาท้องถิ่นว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  
นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้
ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่
ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมนิปัจจัยน าเข้า
หรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation 
process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการ
ประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือ
จะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น
และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท า
หรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กร
ภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  
และท่ีส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
ท้องถิ่น และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  การ
จ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืน ๆ เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

 ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 4  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 1. ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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 2. ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะ
ให้เงินอุดหนุน 

 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น า
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม 
หรือเงินกู ้

 ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   

 กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบ
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่
จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้อง
หยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็
จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง  

    
 
 
 

 1.  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
 2.  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
 3.  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
 4.  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
 5.  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
 6.  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
 7.  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
 8.  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
 9.  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 
 

๒.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
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ขั้นตอนที่ 1   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ข้อ 28  โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกก็ได้   

ขั้นตอนที่ 2    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (1)   

ขั้นตอนที่ 3    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการจัดท ารายงานผลการติดตาม

และประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (2)   

  ขั้นตอนที่ 4    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)  

ขั้นตอนที่ 5    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ข้อ 29 (5)  

 

๓.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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ผังขั้นตอนการด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น     
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       
  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น        
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไว้
เป็นระยะไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลา
ในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2  ประการ  ดังนี้ 

 1.  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  4  ประการ  ดังนี้ 
   (1)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ใน
ท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
   (2)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 3 ข้างต้น) 
   (3)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

รายไตรมาส 
  (๑)  ไตรมาสที่  1 (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสที่  2   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  (๓)  ไตรมาสที่  3   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสที่  4   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  6  เดือน 

  (1)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม          
  (2)  เดือน  เมษายน – กันยายน 
      (4)  เครื่องมือ  อันได้แก่  เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าว
เป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่
ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ
แผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  
แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

 (5)  กรรมวิธี  อันได้แก่ เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล โดยด าเนินตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การ
เบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็น
อย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

 2.  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 (1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูล
มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

4.  เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
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 (2)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการ

ด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
 
 
 

 1. ท าให้ทราบว่าการน านโยบายไปปฏิบัตินั้นมีสมรรถภาพในการจัดการและการบริหารมากน้อย
เพียงใด 

 2. เห็นจุดส าคัญท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 3. ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

 4. ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

 5. ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร 
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

 6. ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว  ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 7. ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
น านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่  (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการ
น าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือท าการประเมินผลต่าง ๆ)      

 8. การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ไดผ้ลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

 9. การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณะ สมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก กค็วรยกเลิกท้ิงเสีย    

 
 
 

5.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
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1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา 
 

          
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาถนน  ระบบระบายน้้า สะพาน 
  2. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟูาและขยายเขตไฟฟูาส่องสว่าง 
  3. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาและขยายเขตประปา 
  4. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบกักเก็บน้้า ขุดลอก คู คลอง 
  5. ก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่พักผ่อน  
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1. ส่งเสริมสนับสนุน สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
  2. ส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3. ส่งเสริมสนับสนุน การกีฬาเพ่ือสร้างโอกาสให้เยาวชนพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
  1. เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและปูองกันยาเสพติดและโรคติดต่อ 
  2. พัฒนาผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน และผู้ปุวยโรคเอดส์ 
  3. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน 
  2. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน เพิ่มทักษะฝีมือ 
  3. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
  4. ส่งเสริมแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนการก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศของท้องถิ่น 
  1. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
  2. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรด้านธรรมาภิบาล 
  3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา 

“ ต าบลห้วยทับมอญเป็นต าบลเข้มแข็ง  เป็นศูนย์กลางการผลิตทางการเกษตร 
ประชาชนมคีุณภาพชีวิตที่ดี  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล” 

 

ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 
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 เป้าประสงค์ 
  1. พัฒนาเสริมสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการพ้ืนฐานให้
ครบถ้วน ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

  2. อนุรักษ์และท้านุบ้ารุง ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษา 
  3. ส่งเสริมการสาธารณสุขและการบริการพ้ืนฐานด้านสุขภาพอนามัย ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง 
  4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคนและสังคม ตลอดจนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และด้าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  6. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ การประกอบอาชีพ เพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตรผลักดันให้
ต้าบลห้วยทับมอญเป็นศูนย์กลางการผลิตและจ้าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและเกษตรอินทรีย์ของอ้าเภอ ตลอดจน
เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชนโดยเน้นภาคเกษตรกรรม 

  7. จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้านและชุมชน   
  8. ควบคุมและลดมลพิษ ก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล  
  9. ฟ้ืนฟู ปรับปรุง ดูแลและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  10. พัฒนาองค์กรและเพ่ิมศักยภาพการบริหารการจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและพระ

ราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 ตัวช้ีวัด 
 1. การคมนาคมมีความสะดวกสบาย 

  2. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีใช้อย่างทั่วถึงทั้งต้าบล 
  3. การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมอย่างทั่วถึง   
  4. ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
  5. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  7.  ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด้ารงชีวิตสามารถพ่ึงพาตนเองได้และด้าเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 8. แหล่งน้้าเพ่ือการเกษตรและการอุปโภคบริโภคมีอย่างเพียงพอ 
 9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และไม่มีปัญหามลพิษ 
 10.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

  11. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 ค่าเป้าหมาย 
  1. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
   2. ประชาชนมีความรู้และบ้ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

3. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
4. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท้าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
5. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
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กลยุทธ์ 
1. พัฒนาขุดลอกคูคลองและจัดสร้างแหล่งน้้าสงวนและเก็บกักน้้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภค

และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและน้้าแล้ง 
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
3. พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลด

ต้นทุนเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้า
ทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพ่ือจ้าหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์ และเพ่ิมช่องทาง
ตลาด 

4. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น้าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

5. ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ้าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
6. ด้าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการ

ของประชาชนในพื้นท่ี พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย
ของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

7. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ้าเป็นและ
  ความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

8. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดย
การอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

9. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น้าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท้าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

10. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  11. ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่าง ๆ  ในการเตรียมความพร้อมใน
การปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส้าคัญ  ส นั บ ส นุ น
การฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต้ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร 

12. พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้้า ลุ่มน้้าล้าคลองและปุาไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ สร้างจิตส้านึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท้าระบบ ก้ าจั ดขยะ
รวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่

จ้าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
1. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
3. การก้าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
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 1.2 โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 28 44,031,716 24 37,762,136 

2. การพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนาวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

17 1,805,700 11 883,144.54 

3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

13 1,000,000 7 640,041.75 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจ 1 50,000 1 50,000 

5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

2 20,000 1 462.24 

6. การพัฒนาการเมือง การบริหาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศของท้องถิ่น 

8 410,000 5 264,755.98 

รวม 69 47,287,416 49 39,590,540.51 
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 1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
โครงการ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณ เบิกจ่าย 

  1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 ปรับปรุงถนนลาดยางซอย 7 หมู่ที่ 7 ตามข้อบัญญัติฯ กองช่าง 2,352,000 2,340,000 
2 ปรับปรุงถนนสายยางเอน – ห้อยหัว หมู่ที่ 6,8 ตามข้อบัญญัติฯ กองช่าง 3,248,000 3,154,000 
3 การตรวจสอบคุณภาพน้้ า เ พ่ือการอุปโภค

บริโภค 
ตามข้อบัญญัติฯ กองช่าง 60,000 59,920 

4 ก่อสร้างถนนลาดยางข้างประปาหนองตะเคียน  
หมู่ที่ 1   

จ่ายเงินสะสม กองช่าง 1,100,000 1,097,000 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาห้า  
หมู่ที ่5   

จ่ายเงินสะสม กองช่าง 499,000 498,000 

6 ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง ซอย 3 หมู่ที่ 5 จ่ายเงินสะสม กองช่าง 475,000 474,000 
7 ปรับปรุงถนนสายซอยค้าผง หมู่ที่ 4 จ่ายเงินสะสม กองช่าง 1,500,000 1,495,500 
8 ปรับปรุงถนนลาดยางซอยเขาเงาะเชื่อมต่อ  

หมู่ที่ 7 หมู่ที ่2 
จ่ายเงินสะสม กองช่าง 492,000 491,000 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางเอน  
ซอย 3 หมู่ที่ 6 

จ่ายเงินสะสม กองช่าง 496,000 495,000 

10 ปรับปรุงถนนสายซอยห้อยหัว – ยางเอน  
หมู่ที่ 8 

จ่ายเงินสะสม กองช่าง 498,000 463,000 

11 ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างสายซอยมะเดื่อ – ยางเอน  
หมู่ที่ 6 

จ่ายเงินสะสม กองช่าง 492,000 490,000 

12 ปรับปรุง/ติดตั้งเครื่องหมายจราจร  
พร้อมสัญญาณไฟจราจร หมู่ที่ 1 – 8   

จ่ายเงินสะสม กองช่าง 448,000 445,000 

13 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านปากแพรก หมู่ที่ 5 จ่ายเงินสะสม กองช่าง 200,000 195,000 
14 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเขาจันทร์ หมู่ที่ 7 จ่ายเงินสะสม กองช่าง 250,000 245,000 
15 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านห้อยหัว หมู่ที่ 8 จ่ายเงินสะสม กองช่าง 200,000 195,000 
16 ปรับปรุงถนนสายซอยคลองทราย หมู่ที่ 2 โอนงบประมาณ กองช่าง 2,892,000 - 
17 ปรับปรุงถนนสายปากแพรก – ยางเอน ซอย 3 

หมู่ที่ 5 
โอนงบประมาณ กองช่าง 480,000 480,000 

18 ก่อสร้างทางระบายน้้าล้นบริเวณคลองสีเสียด  
หมู่ที่ 2 

โอนงบประมาณ กองช่าง 300,000 295,000 

19 ปรับปรุงถนนสายสีระมัน – ห้อยหัว  
หมู่ที่ 4,5,8 

โอนงบประมาณ กองช่าง 1,100,000 - 

20 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างชุมชนทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8 โอนงบประมาณ กองช่าง 600,000 
 

- 
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21 ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้้าประปาของระบบ
ประปาบ้านเขาจันทร์ หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

กองช่าง 672,000 672,000 

22 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด
ใหญ่ บ้านเขาพัง หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

กองช่าง 3,493,716 3,493,716 

23 ปรับปรุงถนนสายซอยฝายเก็บน้้าคลองพลู  
หมู่ที่ 1 (รหัสทาง รย.ถ. 67005) 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

กองช่าง 4,410,000 4,410,000 

24 ปรับปรุงถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านห้วยทับ
มอญ – ช้าฆ้อ หมู่ที่ 1 (รหัสทาง รย.ถ. 67001) 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

กองช่าง 9,985,000 9,985,000 

25 ขุดลอกสระเก็บน้้าบ้านปากแพรก หมู่ที่ 5 เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

กองช่าง 650,000 650,000 

26 วางท่อระบายน้้าข้างถนนสายปากแพรก –  
ยางเอน ซอย 3 หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

กองช่าง 535,000 535,000 

27 ขยายเขตน้้าประปาบ้านคลองหิน หมู่ที่ 1 เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

กองช่าง 1,500,000 - 

28 ปรับปรุงถนนสายซอยภูผาแดง หมู่ที่ 2 เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

กองช่าง 5,689,000 5,689,000 

รวม  28  โครงการ 44,031,716 37,762,136 

  2. การพัฒนา การศึกษา การกีฬา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
29 วันส้าคัญเก่ียวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 
ตามข้อบัญญัติฯ ส้านักปลัด 20,000 14,115.60 

30 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 

ตามข้อบัญญัติฯ ส้านักปลัด 30,000 10,928.05 

31 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ตามข้อบัญญัติฯ ส้านักปลัด 17,000 16,967.05 

32 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

ตามข้อบัญญัติฯ ส้านักปลัด 30,000 29,562.24 

33 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

ตามข้อบัญญัติฯ ส้านักปลัด 100,000 85,338.15 

34 บูรณาการสร้างบทบาทส้าหรับเด็กและเยาวชน ตามข้อบัญญัติฯ กองการศึกษาฯ 50,000 4,360.25 
35 กตัญญูและเชิดชูผู้สูงอายุต้าบลห้วยทับมอญ ตามข้อบัญญัติฯ กองการศึกษาฯ 250,000 - 
36 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต้าบล 
เขาชะเมา 

ตามข้อบัญญัติฯ กองการศึกษาฯ 10,000 - 

37 สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ตามข้อบัญญัติฯ กองการศึกษาฯ 150,000 - 
38 สืบสานประเพณีลอยกระทงต้าบลห้วยทับมอญ 

 
ตามข้อบัญญัติฯ กองการศึกษาฯ 200,000 199,678.20 
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39 แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด  
“เขาชะเมาเกมส์“ 

ตามข้อบัญญัติฯ กองการศึกษาฯ 250,000 - 

40 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาระหว่าง หน่วยงาน
ระดับ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

ตามข้อบัญญัติฯ กองการศึกษาฯ 20,000 7,985 

41 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตามข้อบัญญัติฯ กองการศึกษาฯ 483,000 438,510 
42 เทศกาลผลไม้และของดีต้าบลห้วยทับมอญ ตามข้อบัญญัติฯ ส้านักปลัด 100,000 - 
43 อุดหนุนอ้าเภอเขาชะเมาจัดงานรัฐพิธีและวัน

ส้าคัญของชาติ 
ตามข้อบัญญัติฯ ส้านักปลัด 35,000 35,000 

44 อุดหนุนจังหวัดระยองจัดงานวันสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชจังหวัดระยอง 

ตามข้อบัญญัติฯ ส้านักปลัด 30,000 - 

45 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสีระมัน 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

กองการศึกษาฯ 30,700 30,700 

รวม  17  โครงการ 1,805,700 883,144.54 
  3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

46 ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 
เทศกาลส้าคัญ 

ตามข้อบัญญัติฯ ส้านักปลัด  30,000 17,985.60 

47 การแพทย์ฉุกเฉิน ตามข้อบัญญัติฯ ส้านักปลัด  10,000 - 
48 พัฒนาศักยภาพประชาชนในการปูองกันและ

ระงับอัคคีภัย 
ตามข้อบัญญัติฯ ส้านักปลัด  50,000 - 

49 ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ตามข้อบัญญัติฯ ส้านักปลัด  200,000 110,688.24 
50 ฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ/

ผู้ด้อยโอกาส 
ตามข้อบัญญัติฯ ส้านักปลัด  50,000 - 

51 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรี ตามข้อบัญญัติฯ ส้านักปลัด  50,000 - 
52 การด้าเนินงานตามภารกิจ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือ

สังคม 
ตามข้อบัญญัติฯ ส้านักปลัด  30,000 20,532.24 

53 ส่งเสริมสานสายใยในครอบครัว ตามข้อบัญญัติฯ ส้านักปลัด  50,000 - 
54 ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในต้าบล

ห้วยทับมอญ 
ตามข้อบัญญัติฯ กองสาธารณสุขฯ 170,000 166,261.19 

55 ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในต้าบลห้วยทับมอญ ตามข้อบัญญัติฯ กองสาธารณสุขฯ 150,000 144,672.24 
56 ปูองกันและควบคุมโรคระบาดและไม่ระบาด ตามข้อบัญญัติฯ กองสาธารณสุขฯ 20,000 19,902.24 
57 จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการและผู้

สัมผัสอาหาร 
ตามข้อบัญญัติฯ กองสาธารณสุขฯ 30,000 - 

58 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการตาม
แนวพระราชด้าริด้านสาธารณสุข  

ตามข้อบัญญัติฯ กองสาธารณสุขฯ 160,000 160,000 

รวม  13  โครงการ 1,000,000 640,041.75 
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  4. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
59 เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด้าริหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามข้อบัญญัติฯ ส้านักปลัด 50,000 50,000 

รวม  1  โครงการ 50,000 50,000 
  5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักรักษ์ 

60 รณรงค์การจัดการขยะในต้าบลห้วยทับมอญ ตามข้อบัญญัติฯ กองสาธารณสุขฯ 20,000 462.24 
61 รณรงค์สร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตามข้อบัญญัติฯ กองสาธารณสุขฯ 20,000 - 

 รวม  2  โครงการ 40,000 462.24 
  6. การพัฒนาการเมือง การบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศของท้องถิ่น 

62 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ตามข้อบัญญัติฯ ส้านักปลัด  30,000 - 

63 พัฒนาความรู้บุคลากรภาครัฐ ตามข้อบัญญัติฯ ส้านักปลัด  50,000 - 
64 ส่งเสริมความรู้และการพัฒนาด้านกฎหมาย ตามข้อบัญญัติฯ ส้านักปลัด 30,000 25,000 
65 ส้ารวจความพึงพอใจของประชาชน ตามข้อบัญญัติฯ ส้านักปลัด  30,000 - 
66 ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาคม หมู่บ้าน/

ต้าบล 
ตามข้อบัญญัติฯ ส้านักปลัด  20,000 

 
7,968.24 

67 จัดท้าและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต้าบล 
เขาชะเมา 

ตามข้อบัญญัติฯ กองคลัง 200,000 200,000 

68 ฝึกอบรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ 
และการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลเขาชะเมา 

ตามข้อบัญญัติฯ กองคลัง 30,000 - 

69 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเขาชะเมา 

ตามข้อบัญญัติฯ กองคลัง 30,000 15,370.50 

 รวม  8  โครงการ 410,000 264,755.98 

รวมทั้งสิ้น  69  โครงการ 
 

47,287,416 
 

 
39,590,540.51 

 
  

 
 1.4 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
  1. ท้าให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท้างาน ประสานงาน และติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งมีการวาง
แผนการท้างาน 
   2. ท้าให้กล้าคิด กล้าแสดงออกมากขึ้น 

  3. ท้าให้รู้จักหน้าที่ และมีความรับผิดชอบมากข้ึน 
  4. ท้าให้รู้จักการท้างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
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  5. ท้าให้รู้จักการเป็นผู้น้า และผู้ตามที่ดี 
  6. ท้าให้เกิดการพัฒนาความคิด และรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
  7. ท้าให้รู้จักการแบ่งเวลา และการตรงต่อเวลา 
  8. ท้าให้รู้จักการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
  9. ท้าให้รู้วิธีการท้างานต่าง ๆ ที่ช่วยในการท้างานให้ส้าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

 1.5 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 1. จ้านวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ้านวนโครงการมาก ซึ่งงบประมาณรายจ่ายของ   

องค์การบริหารส่วนต้าบลเขาชะเมามีจ้านวนจ้ากัด ท้าให้ไม่เพียงพอในการด้าเนินงานตามโครงการทั้งหมดได้ 
 2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  จะสังเกตได้ว่าในการเสนอโครงการในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน จะเสนอโครงการเฉพาะในส่วนของการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แต่จะไม่ได้ให้ความส้าคัญในด้านอ่ืนๆ เท่าท่ีควร 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข   
  1. การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรค้านึงถึงศักยภาพขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลเขาชะเมา และรายได้ของท้องถิ่น ว่าจะสามารถด้าเนินการได้จริงเท่าใด หรือไม่ 
  2. ไม่ควรมีโครงการ จ้านวนมากจนเกินไป เพราะจะท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการให้บรรลุเปูาหมาย
ตามท่ีได้ก้าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นได ้
  3. ควรมีการท้าความเข้าใจกับประชาชน ในการจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการต่างๆ ที่จะน้าเข้า
มาบรรจุไว้ในแผน และควรให้ประชาชนเห็นความส้าคัญเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ต่างๆ ให้ครบถ้วนทุกด้าน 
  4. ควรมีการสร้างชุมชนเข็มแข็งมีการด้าเนินการด้วยตนเอง โดยองค์การบริหารส่วนต้าบลเขาชะเมา
อาจจะเข้าไปร่วมหรือให้การสนับสนุนในการจัดท้าโครงการอบรมเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
ประชาชนในพื้นท่ี    

  5. โครงการที่ใช้งบประมาณจ้านวนมากหรือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่องค์การบริหารส่วนต้าบลเขา
ชะเมาไม่สามารถด้าเนินการเองได้ ควรเสนอโครงการของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการใหบ้ริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา 

ปัญหา 
 1. ช่วงฤดูแล้งน้้าลดลง มีปริมาณน้้าดิบไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
 2. เขตองค์การบริหารส่วนต้าบลเขาชะเมา ไม่มีแม่น้้าสายหลักท่ีไหลผ่านในเขตพ้ืนที่ มีแต่ล้าคลองซึ่ง

ในฤดูแล้งไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน   
 3. องค์การบริหารส่วนต้าบลเขาชะเมา มีแหล่งกักเก็บน้้าทางธรรมชาติในการให้บริการเพ่ืออุปโภค

บริโภค และเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน   
อุปสรรค 
 1. องค์การบริหารส่วนต้าบลเขาชะเมา ต้องสูบน้้าจากสระกักเก็บน้้าที่อยู่ห่างไกล เพ่ือให้บริการ

ประชาชนในเขตที่รับผิดชอบ และหน่วยงานราชการที่ขอความอนุเคราะห์ในการใช้น้้า ในช่วงที่ขาดแคลน   
 2. องค์การบริหารส่วนต้าบลเขาชะเมา มีรถบรรทุกน้้าไม่เพียงพอในการให้บริการประชาชน และ

หน่วยงานราชการ ในเขตท่ีรับผิดชอบ  
 3. องค์การบริหารส่วนต้าบลเขาชะเมา ยังไม่สามารถจัดสรรงบประมาณในการเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้้า

ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน   
  



18 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อเสนอแนะ  
 1. เห็นควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณในโครงการต่างๆ ที่เก่ียวกับการแก้ปัญหาภัยแล้ง 
 2. เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในต้าบลห้วยทับมอญ กักเก็บน้้าและใช้น้้าในการ

อุปโภคบริโภคอย่างประหยัดในช่วงฤดูแล้ง 
 3. เห็นควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณจัดซื้อรถบรรทุกน้้าเพิ่ม 

 
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลเขาชะเมา  ได้ก้าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลเขาชะเมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ดังนี้     

1.  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 

 
(1)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด้าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก้าหนดเอาไว้ในแผนการด้าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด้าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(2)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ้าเภอ  แผนพัฒนาต้าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมั่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา  
รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

 (3)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ้าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด้าเนินการได้ตามอ้านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค้านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(4)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
1)  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชน มี
น้้าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะตามจุด
เสี่ยงตามหมู่บ้าน มีแหล่งน้้าในการเกษตรที่พอเพียง   

 
 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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2)  ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เด็กได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน ส่งเสริมการออกก้าลังกาย จัดให้มีการแข่งขัน

กีฬาภายในต้าบล  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นให้ยังคงอยู่และได้รับการ
ส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส้านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  

3)  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง กลุ่มอาชีพมี

ความเข้มแข็ง  โรคติดต่อโรคระบาดและโรคไม่ระบาดลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคง
แข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอด
อบายมุข ปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน ปลอดการทะเลาะวิวาท       

๔)  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  
  จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพ่ือส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ของประชาชน 

เพ่ิมพูนความรู้ให้กับเกษตรกร สนับสนุนส่งเสริมการด้าเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
5)  ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท้าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ

ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก้าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้้าเสียลดลง และส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์    

6)  ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศของท้องถิ่น 
  พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน

ต่างๆ และประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม โครงการ ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ จัดหาครุภัณฑ์ที่มีความจ้าเป็นส้าหรับการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็ว 
เป็นที่พึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการ 

 (5)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด้าเนินการว่าสามารถด้าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด้าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการ
บ้ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(6)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(7)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด้าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต้าบล     
เขาชะเมา ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ   

     (8)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด้าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่

 2.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด้าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งต้าบล อ้าเภอ จังหวัด   
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3.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด้าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

เป็นการตรวจสอบการประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ ( integration) 
ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้เป็นการระบุ
ถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด้าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

 
4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด
แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่ง
การติดตามและประเมินผลโดยก้าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท้าได้หลายแนวทาง เช่น การ
วิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

5.  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา   
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

6.  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

7.  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
8.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
9.  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาละปีปัจจุบัน 
10. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 

 2.2 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
  สิ่งที่จะท้าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด้าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการได้พิจารณา
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของท้องถิ่น  โดยมีรายละเอียดดังนี้   

1.  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(1)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 

0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท้าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (2)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  1  แบบการก้ากับการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
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(3)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
2.  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส้ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท้าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด้าเนินงานในภาพรวม  
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  3/2แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบล
เขาชะเมาในภาพรวม 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

 ต้าบลเขาชะเมาในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหาร

 ส่วนต้าบลเขาชะเมา (ให้หน่วยงานภายนอกด้าเนินการ) 
3.  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

ก้าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด้าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือคณะท้างาน ก้าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความ
เหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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 2.3 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 
 
 
 

 แบบกรอกข้อมูล 
ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
๑.   ชื่อ – สกุล ..........................................................  ต าแหน่ง ................................................................ 

๒.  สังกัด :  ส านัก /กอง ........................................... ฝ่าย/งาน ................................................................ 

๓.  โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ/โอนงบประมาณ/จ่ายเงินสะสม อ่ืนๆ) 

 

1) โครงการ .................................................................................................................. ........................................ 
 งบประมาณตั้งไว้................................................ เบิกจ่าย..................................................... .................. 
   ปัญหา-อุปสรรค ...................................................................... ........................................................ 
 ............................................................................................................................. .................................... 
 ................................................................................................................................................................ . 
 ............................................................................................................................. .................................... 
   ข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น .................................................................................................. ...   
 ...................................................................................... ........................................................................... 
        ............................................................................................................................. .................................... 
 ...................................................................................................................................... ........................... 
 
2) โครงการ ........................................................................................... ............................................................... 
 งบประมาณตั้งไว้................................................ เบิกจ่าย..................................................... .................. 
   ปัญหา-อุปสรรค ..............................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. .................................... 
 ............................................................................................................................. .................................... 
 ....................................................................................... .......................................................................... 
   ข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น .................................................................................................. ...   
 .................................................................................................................................................................  
        ............................................................................................................................. .................................... 
 ............................................................................................................................. .................................... 

 

แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 
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  1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์   เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

20 19 95 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 93 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65   
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา      10 10 100 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด       
10 10 100 

   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 100 
   3.4 วิสัยทัศน์       5 5 100 
   3.5 กลยุทธ์        5 5 100 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 100 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 100 
   3.8 แผนงาน       5 5 100 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5 100 
   3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 100 

รวมคะแนน  100 98 98 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
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รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมาในแต่ละประเด็น 

 1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
ล าดับ  ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา 

20    

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น 
ที่ ตั้ ง ข อ ง หมู่ บ้ า น / ชุ ม ชน /ต า บ ล 
ลั ก ษ ณ ะ ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ  ลั ก ษ ณ ะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100 มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนด ี

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100 มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนด ี

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม 
เ ช่ น  ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ สุ ข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

2 1 50 ข้อมูลด้านสาธารณสุข ด้าน
อาชญากรรม ด้านยาเสพตดิ 
มีน้อย เนื่องจากต้องขอ
ข้อมูลจากหน่วยงานราชการ
ที่เกีย่วข้อง ข้อมูลบางเรื่อง
ไม่สามารถเปิดเผยได้ เช่น 
ยาเสพตดิ 

1 .4  ข้อมู ล เกี่ ย วกับระบบบริการ
พ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100 มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนด ี

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ 
เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สั ต ว์  ก า รบริ ก า ร  กา รท่ อ ง เที่ ย ว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

2 2 100 มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนด ี

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

2 2 100 มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนด ี
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100 มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนด ี

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 2 100 มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนด ี

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิ ธี ก าร  และการด า เนิ นการประชุ ม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่ ว ม รั บ ป ร ะ โ ย ช น์  ร่ ว ม แ ก้ ปั ญ ห า 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เ พ่ือ
แก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาชะเมา 

3 3 100 มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนด ี

รวม 20 19 95  
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 1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15    
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความ

เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จั งหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น  รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  และ 
Thailand 4.0  

2 2 100 มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนด ี

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือ
ผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

1 0.8 100 ข้อมูลยังไม่ชัดเจนเนื่องจาก
ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับผังเมืองรวม   
ยังไม่ชัดเจน และยังไม่
ประกาศใช้ 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 2 100 มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนด ี

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูล
ด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชี พและกลุ่ มต่ า ง  ๆ  สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

2 2 100 มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนด ี

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สี
เขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่ งที่ เ กิดขึ้ น  การ
ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

2 2 100 มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนด ี
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อ
การด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) 
W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

2 2 100 มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนด ี

2.7  สรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหา
หรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการ
แก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

2 2 100 มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนด ี

2 . 8  ส รุ ป ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
งบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ เช่น สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณ  การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่ น ไปปฏิบัติ ใน เชิ ง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผล
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

2 2 100 มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนด ี

2.9 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน เช่น 
ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และ
สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่าน
มาและแนวทางการแก้ไข  

1 1 100 มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนด ี

รวม 15 14.8 98.66  
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 1.4 ยุทธศาสตร์ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65    
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเขาชะเมา  
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริ หารส่ วนต าบลเขาชะ เมา  และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

10 9 100 มีข้อมูลที่เชื่อมโยงกันตาม
หลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 พอสมควร
แต่ไม่ทั้งหมดเนื่องด้วย
บริบทของพื้นที่ จึงไม่
สามารถก าหนดยุทธศาสตร์
ให้สอดคล้องได้ทั้งหมด 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

10 10 100 มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนด ี

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  
แผนยุ ทธ ศาสตร์ ช า ติ  2 0  ปี  แ ล ะ
Thailand 4.0 

10 10 100 มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนด ี

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคต
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่ เป็นลั กษณะเฉพาะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมาและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 5 100 มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนด ี
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจ
หรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา ที่
จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 100 มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนด ี

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น กล
ยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกล
ยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ชัดเจน  

5 5 100 มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนด ี

3 . 7  จุ ด ยื น ท า ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
(Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะ
เมา ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง 
ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 100 มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนด ี

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่ งหมายเ พ่ือการ
พัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิด
จากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาชะเมา ที่มีความชัดเจน 
น า ไปสู่ การจัดท า โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5  มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนด ี

   
 
 
 
 
 



30 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จ า ก แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ  2 0 ปี 
แผน พัฒนา เศ รษฐ กิ จและสั ง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ ม
จั ง ห วั ด / แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาชะเมา 

5 4 80 มีข้อมูลที่เชื่อมโยงกันตาม
หลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 พอสมควร
แต่ไม่ทั้งหมดเนื่องด้วย
บริบทของพื้นที่ จึงไม่
สามารถก าหนดยุทธศาสตร์
ให้สอดคล้องได้ทั้งหมด 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุด
หรือเป็นโครงการที่เป็นชุดกลุ่มหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน 
เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่การจัดท าโครงการ
เ พ่ือพัฒนาท้ องถิ่ น ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 5 100 มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนด ี

รวม 65 63 96  
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ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 100 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 10 100 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 10 100 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 10 100 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60   
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4 80 

   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4 80 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4 80 

   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 80 
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4 80 
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5 100 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5 100 

   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 100 
   5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5 100 

   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 100 
รวมคะแนน  100 95 95 
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รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมาในแต่ละประเด็น 
 

 2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผล
ต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 10 100 มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนด ี

รวม 10 10 100  
   
 2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
 

10 10 100 มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนด ี

2.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โ ค ร ง ก า ร ที่ ด า เ นิ น ก า ร ใ น        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

รวม 10 10 100  
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 2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ 
มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 8 80 โครง กิจกรรมต่างๆ อาจจะ
ไม่ตรงตามความต้องการ
ของประชาชนท้ังหมดเนื่อง
ด้วยนโยบายในการบรหิารที่
เกี่ยวข้อง และงบประมาณที่
มีอยู่อย่างจ ากัด ความพึง
พอใจของประชาชนอยู่ใน
เกณฑด์ีมาก อ้างอิงตาม
เอกสารเล่มแบบประเมิน
ความพึงพอใจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาชะเมา
ที่ให้หน่วยงานอุดมศึกษา
ด าเนินการจัดท าวัดผล 

3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โครงการที่ด า เนินการในเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative) 

รวม 10 8 80  
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 2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้าน
ต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมาในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยใช้ SWOTAnalysis/Demand 
DemandAnalysis/GlobalDemand/Trend 
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

10 10 100 มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนด ี

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ าน
การเกษตรและแหล่ งน้ า) (Local Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

รวม 10 10 100  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 65    
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เป็นโครงการที่มี วัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาชะเมา และด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เขาชะเมา ที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 100 มีข้อมูลที่สมบูรณ์
ครบถ้วนด ี

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
ต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความ
เป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วั ตถุ ประสงค์  มี ความเป็ น ไป ได้ ชั ด เจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 100 มีข้อมูลที่สมบูรณ์
ครบถ้วนด ี

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ งงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่
ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจนสามารถระบุ
จ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด า เนินงานอธิบายให้ชัด เจนว่ า
โครงการนี้จะท าท่ีไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ
จบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่ า ใ ค ร คื อ ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ห ลั ก  ใ ค ร คื อ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

5 4 80 ค ว า ม ชั ด เ จ น ใ น
เป้าหมายของโครงการ
ส่ วนใหญ่ยั งสมบู รณ์
ทั้ ง ห ม ด  ไ ม่ ไ ด้ ร ะ บุ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน   
จะท าอะไร อย่างไร  

 5 . 4  โ ค ร งก า รมี ค ว ามสอดคล้ อ ง กั บ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการสอดคล้องกัน 
(1) ความมั่นคง  
(2)การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม  
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น

5 4 80 มีความสอดคล้องแต่ไม่
ทั้งหมดเนื่องด้วยบริบท
ของพื้นที ่
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มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย  
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) 
ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579  
(5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา  
  (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
  (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ                
(3)การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
  (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็น
เมือง  
  (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

5 4 80 มีความสอดคล้องแต่ไม่
ทั้งหมดเนื่องด้วยบริบท
ของพื้นที ่

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลั กษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น  
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่
สินค้าเชิงนวัตกรรม  
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่ การขับเคลื่ อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่
การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 

5 4 80 มีความสอดคล้องแต่ไม่
ทั้งหมดเนื่องด้วยบริบท
ของพื้นที ่
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ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยก
ส่วนใดส่วนหนึ่ งออกจากกันได้  นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อ
หรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

5 4 80 มีความสอดคล้องแต่ไม่
ทั้งหมดเนื่องด้วยบริบท
ของพื้นที ่

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ  
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 5 5 100 มีข้อมูลที่สมบูรณ์
ครบถ้วนด ี

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลัก
ส าคัญ 5 ประการ  ในการจัดท าโครงการได้แก่  
(1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(4) ความยุติธรรม (Equity)  
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 
 

5 5 100 มีข้อมูลที่สมบูรณ์
ครบถ้วนด ี

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบ
ได้ ในเชิงประจักษ์  มีความคลาดเคลื่อนไม่
มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ง

5 5 100 มีข้อมูลที่สมบูรณ์
ครบถ้วนด ี
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งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบ
อ่ืนๆ 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ม ีก า ร ก า ห น ด ด ัช น ีชี ้ว ัด ผ ล ง า น  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ 
(measurable) ใ ช ้บอกประสิทธ ิผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ท่ีเกิดที่สิ่งที่ได้รับ  (การคาดการณ์ คาด
ว่าจะได้รับ) 

5 5 100 มีข้อมูลที่สมบูรณ์
ครบถ้วนด ี

5 . 12  ผลที่ ค าดว่ า จะ ได้ รั บ สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ ไ ด้ รั บ เป็นสิ่ งที่ เ กิ ดขึ้ น ได้ จริ งจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต้ อง เท่ ากั บวั ตถุประสงค์หรื อมากกว่ า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการด าเนินงานตามโครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได้  
(4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง  
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 100 มีข้อมูลที่สมบูรณ์
ครบถ้วนด ี

รวม 65 60 92  
   
  3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะ
เมา ได้ด าเนินการโดยจัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางในการติดตามประเมินผลของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยจัดส่งแบบสอบถามให้ประชาชน จ านวน 8 หมู่บ้าน เป็นผู้ตอบ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง           
ทั้งสิ้น 80 คน โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน  ได้แก่ 

1.   ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมาในภาพรวม   
2.  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา        

จ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก  
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
 ชาย 32 40.00 
 หญิง 48 60.00 
 รวม 80 100.00 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
อายุ   
 ต่ ากว่า  20  ปี 2 2.50 
 20 - 30  ปี 8 10.00 
 31 - 40  ปี 11 13.75 
 41 - 50  ปี 10 12.50 
 51 - 60  ปี 41 51.25 
 มากกว่า 60  ปี 8 10.00 
 รวม 80 100.00 
การศึกษา   
 ประถมศึกษา 44 55.00 
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 29 36.25 
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า - - 
 ปริญญาตรี 2 2.50 
 สูงกว่าปริญญาตรี - - 
 อ่ืนๆ 5 6.25 
 รวม 80 100.00 
อาชีพหลัก   
 รับราชการ 2 2.50 
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ - - 
 ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 10 12.50 
 รับจ้าง 13 16.25 
 นักเรียน นักศึกษา 2 2.50 
 เกษตรกร 48 60.00 
 อ่ืนๆ 5 6.25 
 รวม 80 100.00 

 
เพศ  กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา 

และตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และเป็นเพศหญิง จ านวน 48 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.00 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

อาย ุ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา  
และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี จ านวน 41 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.25 รองลงมา        มี
อายุระหว่าง 31 - 40 ปี  จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75 และน้อยที่สุดมีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.50 
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ระดับการศึกษา  กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาชะเมา และตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00  
รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ  36.25 และน้อยที่สุดได้แก่ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 

        อาชีพหลัก  กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขา
ชะเมา และตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมามีอาชีพ
รับจ้าง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ  16.25  

 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา     
ในภาพรวม โดยผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมาในภาพรวม 
ล าดับที่ ด้าน พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ รวม 

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ / กิจกรรม 

จ านวน 28 56 16 100 

ร้อยละ 28.00 56.00 16.00 100.00 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 

จ านวน 25 70 5 100 

ร้อยละ 25.00 70.00 5.00 100.00 

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 

จ านวน 28 62 10 100 

ร้อยละ 28.00 62.00 10.00 100.00 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

จ านวน 32 60 8 100 

ร้อยละ 32.00 60.00 8.00 100.00 

5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

จ านวน 29 58 13 100 

ร้อยละ 29.00 58.00 13.00 100.00 

6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

จ านวน 75 25 - 100 

ร้อยละ 75.00 25.00 - 100.00 

7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

จ านวน 68 23 9 100 

ร้อยละ 72.00 23.00 5.00 100.00 

8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

จ านวน 61 19 20 100 

ร้อยละ 69.00 19.00 12.00 100.00 

9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 72 17 11 100 

ร้อยละ 81.00 8.00 11.00 100.00 
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 โดยสรุปผลได้ดังนี้ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 28 พึงพอใจ

มาก  ร้อยละ 56 พึงพอใจ ร้อยละ 16 ไม่พอใจ                 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 25   

พึงพอใจมาก  ร้อยละ  70  พึงพอใจ ร้อยละ 5 ไม่พอใจ    
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 28    

พึงพอใจมาก  ร้อยละ  62  พึงพอใจ ร้อยละ 10 ไม่พอใจ      
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 32 

พึงพอใจมาก  ร้อยละ  60  พึงพอใจ ร้อยละ 8 ไม่พอใจ      
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 29 

พึงพอใจมาก  ร้อยละ  58  พึงพอใจ  ร้อยละ 13 ไม่พอใจ    
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดมีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 75 พึงพอใจมาก ร้อยละ 25 พึง

พอใจ     
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อย

ละ 68 พึงพอใจมาก  ร้อยละ 23  พึงพอใจ ร้อยละ 9 ไม่พอใจ    
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน   มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 61 

พึงพอใจมาก  ร้อยละ  19  พึงพอใจ ร้อยละ 20 ไม่พอใจ      
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 72 

พึงพอใจมาก  ร้อยละ  17  พึงพอใจ ร้อยละ 11 ไม่พอใจ      

สรุปภาพรวมของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา 
ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ  46.44  พึงพอใจมาก  ร้อยละ  43.34  พึงพอใจ  ร้อยละ 10.22 ไม่พอใจ   

 ซึ่งจากเกณฑ์ในการพิจารณาตามคู่มือการติดตามประเมินผลฯของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้ก าหนดว่า หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจ และพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบล
เขาชะเมา สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งจากผลการประเมินขององค์การบริหารส่วนต าบลเขา
ชะเมา ดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ และพึงพอใจมากรวมกันอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 89.78 ซึ่ง
แสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา ได้ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 

  การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมาจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์   

  โดยผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานจ าแนกตามยุทธศาสตร์ โดยแต่ละ
ยุทธศาสตร์ได้ประเมินความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ  ได้แก่การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงการ/กิจกรรม  การรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดผลการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

 

 



42 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็น (คะแนนเต็ม  10)  และน าคะแนนที่
ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาคิดค่าเฉลี่ย  และสรุปเป็นภาพรวมของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

 แสดงค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจแยกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 8.1 

๒. การพัฒนา การศึกษา การกีฬา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 8.6 

๓. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 8.8 

๔. การพัฒนาเศรษฐกิจ 7.4 

5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 6.2 

6. การพัฒนาการเมือง การบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศของท้องถิ่น 8.7 

รวมเฉลี่ย 7.8 

 จากเกณฑ์การพิจารณา หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 10 หรือใกล้ 10 แสดงว่าผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลส าเร็จมากที่สุดส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา       
คะแนนเฉลี่ยทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ อยู่ที่ระดับ 7.8 คะแนน ซึ่งแสดงว่าผลการด าเนินตามแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านอยู่
ในช่วงระดับประสบความส าเร็จระดับปานกลางถึงดีมาก 
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1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

   ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  โดยสรุปผลได้ดังนี ้
ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น               

  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะปี พ.ศ. 2564   
 จ านวน   175  โครงการ 
  โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 จ านวน   69  โครงการ 
     คิดเป็นร้อยละ  39.42 %     

   ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย  
  โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  จ านวน   69  โครงการ 
     สามารถด าเนินการโครงการ เบิกจ่ายไดใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        
    จ านวน  49  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ   71.01 %   

 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

    การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา มีโอกาสในการพัฒนา คือ มีองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้

พ้ืนที่ประชาชนสามารถติดต่อรับบริการได้สะดวกสบาย มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยในการสัญจร มี
ระบบบริการพ้ืนฐานจากรัฐวิสาหกิจ  แต่ยงัมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก คืออยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดระยอง  
บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด การจราจรของถนนสาย
หลักมีรถบรรทุกน้ าหนักเกินมาตรฐานวิ่งสัญจรจ านวนมากท าให้เกิดถนนช ารุดเสียหาย 

   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา มีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน ผู้น าชุมชน มีความพร้อม

ที่จะให้ความร่วมมือ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน ยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม มีป่าไม้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  อากาศบริสุทธิ์  ไม่มี
มลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อนคือราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียวท าให้ขาดรายได้ที่เพียงพอ
ต่อการด ารงชีวิต เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมืองท าให้ข้าวของราคาแพง แหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและ
เพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ ไม่มีโรงงานหรือบริษัทขนาดใหญ่ๆ เพ่ือจ้างงานคนในท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  
  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาชะเมา 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา ได้ติดตาม
และประเมินผลในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ  
  1. การติดตามประเมินผลจ านวนโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติเทียบกับจ านวนโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา  
  2. การติดตามประเมินผลจ านวนงบประมาณที่น าไปสู่การปฏิบัติเทียบกับจ านวนงบประมาณใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา 
  3. การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ โดยคัดเลือกโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ จ านวน 69 โครงการ  

  โดยมีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาชะเมา ต่อไปดังนี้  
  1. ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา จาก
การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการน าไปสู่การปฏิบัติ หากดูตามสัดส่วนของการน าโครงการ
ไปสู่การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 39.42 และสัดส่วนของการน างบประมาณไปสู่การปฏิบัติ 
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 71.01 เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โดวิด 
19) ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการต่าง ๆ ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ก าหนดไว้ได้
ทั้งหมด ฝากข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไปควรมีการน าโครงการที่เร่งด่วนบรรจุไว้ในแผนที่
สามารถน าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงจุด แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการและ
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ควรจะมีการเพ่ิมโครงการ/กิจกรรม ในการน าไปสู่การปฏิบัติให้มากกว่าเดิม แต่ในด้านการพัฒนา
การศึกษา การกีฬา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศของท้องถิ่น มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนและน าไปสู่การปฏิบัติค่อนข้างมาก ควรจะมีการกระจาย
โครงการไปพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะต าบลห้วยทับมอญพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม 
  2. การจัดท าโครงการควรค านึงถึงโครงการที่เป็นภาพรวม ระบุรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลได้ง่ายและควรเป็นโครงการที่มีผู้ได้รับประโยชน์ในภาพรวม
และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  
  3. การด าเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ตรวจพบคือการก่อสร้างถนนท าให้ประชาชนใน
พ้ืนที่และนอกพ้ืนที่สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แต่การที่มีรถบรรทุกหนักสัญจรไปมาผ่าน
เป็นประจ า ท าให้ถนนเกิดการช ารุดเสียหายเร็วกว่าเวลาอันควร ควรมีการประสาน อปท. ในพ้ืนที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือน
ผู้ประกอบการในเรื่องการใช้รถบรรทุกหนัก  
  4. จากการดูวิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา เห็นควรเพ่ิมเติม
งบประมาณในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ให้เกิดความต่อเนื่องและสามารถขยายไปสู่การเป็น
ศูนย์กลางการผลิตทางการเกษตร ตามนโยบายที่ผู้บริหารวางไว้  
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  5. เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา  เกี่ยวกับการ
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เห็นควรเชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาชะเมา เข้าร่วมประชุม เพ่ือน าประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการติดตามประเมินผลน าไป
เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป  
  6. โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรดูจากวิสัยทัศน์เป็นหลักและให้
สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอ าเภอ เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
  7. จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปสู่การปฏิบัติควรแบ่งสัดส่วนงบประมาณในแต่ละ
ยุทธศาสตร์และมีการกระจายให้สอดคล้องกัน เพ่ือการพัฒนาทุกยุทธศาสตร์ไปพร้อมกัน  
  8. ควรให้ความส าคัญกับขั้นตอนการจัดท าโครงการ ทั้งนี้โครงการที่น าเสนอควรมีรายละเอียด
ขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะในส่วนของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย และ
วิธีด าเนินงานเพื่อประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล  
  9. ในแต่ละปีไม่ควรมีการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม มากเกินไป อย่างน้อยปี
ละไม่เกิน 1 ฉบับ  
  10. โครงการทุกโครงการควรด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน  
เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29  ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะ
เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลัก       
ธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-plan) ซึ่ง
เป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน  ทั้งนี้ ได้มีการด าเนินงานมา
อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และได้น าข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาชะเมา  โดยมีรายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  

จากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล (e-plan)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ส่วนที่ 5 ผลการติดตามและประเมินผล  

ด้วยระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผล (e-plan) 

(www.e-plan.dla.go.th) 

http://www.dla.go.th/


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

   

   

ภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวก   

   

   

   

   



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   

   

 
 

ประมวลภาพผลการด าเนินงานประมวลภาพผลการด าเนินงานประมวลภาพผลการด าเนินงาน      

โครงการ โครงการ โครงการ กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม    

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256444   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการด าเนินงานตามภารกจิ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมภายใต้หวัข้อ 

“การขับเคลื่อนและสร้างเครือข่ายในพืน้ที่ชุมชน เพื่อช่วยเหลือเดก็ สตรี ผู้สูงอายุ คนพกิาร 
และบุคคลในครอบครัวที่ถกูกระท าด้วยความรุนแรง ประจ าปี 2564” 

วันศุกร์ที่  25  มิถุนายน  2564 

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวนัเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วันที่  2  เมษายน  2564 

ณ บริเวณลานวัฒนธรรม ถ.ยมจินดา  ต.ท่าประดู่  อ.เมือง จ.ระยอง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง หรือวันแม่แห่งชาติ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

โครงการวนัเฉลิมพรtชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในต าบลห้วยทับมอญ 
 

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในต าบลห้วยทับมอญ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการรณรงค์การจัดการขยะในต าบลห้วยทับมอญ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดและไม่ระบาดในต าบลห้วยทับมอญ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      ภาพระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยทรัพย์สมบูรณ์  
บ้านสีระมัน  หมู่ที่ 4  ต าบลห้วยทับมอญ อ าเภอเขาชะเมา จังหวดัระยอง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
ภา
พ
ด าเ
นิน

การแล้วเสร็จ 



 

 

 

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงต าบลห้วยทับมอญ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล  
เพื่อจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง 
 

โครงการป้องกันและลดอุบตัิเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการป้องกันและลดอุบตัิเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารสัญญาการควบคุมงาน และการตรวจรับพสัดุ 

ในการจ้างก่อสร้างผ่านระบบออนไลน์ 

วันอังคารที่  17  สิงหาคม  2564 

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


