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*************************** 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 “(3) ได้ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามผลและ
ประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับ
แต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
  ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวฯ  เรียบร้อยแล้ว  จึง
ขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ให้ทราบโดยทั่วกัน 
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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ค าน า 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 “(3) ได้ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามผลและ
ประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับ
แต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพ่ือให้ผู้บริหารได้ด าเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
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สารบัญ 
 หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 บทน า 1 

1.ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  
2.วัตถปุระสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
3.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  
4.เครื่องมือการติดตามและประเมินผล  
5.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 9 
1.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 17 
1.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อการสอดคล้อง 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น  
2.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
4.การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  
5.สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล  

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 50 
1.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
2.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  

ภาคผนวก 
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ส่วนท่ี 1  บทน า 
--------------------- 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน
จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรื อไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ  ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวน    หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน สภาพพ้ืนที่
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมใน
สังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลโคกสนวน 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเขม้แข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด   ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลโคกสนวน  
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 11 ข้อ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน “กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้” ข้อ 
12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 “(3) ได้ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามผลและประเมิน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่รายงานผลและเสน อ
ความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี” 
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ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่  1 แต่ งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย  

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

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
 

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)   

 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2561  

 

  ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 
(3)   

  

ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย   
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 (5) 
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คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้าง
เครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)แบบสัมภาษณ์
(Interview)และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้น
หรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล โคกสนวน
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวน ปีละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล  และสรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมา   
                                3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  
เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสนวนมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ
ที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนซึ่งสามารถวัดได้ใน
เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์ร วมของจังหวัด
เดียวกัน  
    2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล โคกสนวน
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ 
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล โคกสนวน
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จะใช้การวัดขนาดความกว้าง ความยาว และความหนา เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง  ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวนใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สนวนมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้าน   มีกิจกรรมร่วมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสนวน   
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลโคกสนวน   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ ค่าเปูาหมาย กล
ยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
           การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/
กอง/ฝุายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผล
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการ
ต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝุายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวนเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลโคกสนวน  
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การรบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
  การวางแผนเป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา
เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น การวางแผนจึงมีความ
เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยผ่านกระบวนการคิดก่อน
ท า   ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าการวางแผน คือความพยายามที่เป็นระบบเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับ
อนาคตเพ่ือให้บรรลุผลที่ปรารถนา 
               องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน จึงจ าเป็นที่ต้องมีการวางแผนเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางใน
การพัฒนาโดยก าหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ   แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  (Vision) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดคมคติซึ่งเป็น

จุดหมายและปรารถนาคาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่ปรับเป็นขนาดกลางมีประชากรส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ไม่หนาแน่นและสงบสุข  
ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลักโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์   จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  ดังนี้ 

“โคกสนวนน่าอยู่    เชิดชูวัฒนธรรม   มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ยึดถือวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ” 

2.  พันธกิจ (Mission)การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสวน  
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ ความ

ต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
2. การสร้างระบบบริหารการจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผน พัฒนา 

การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง  
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและ ภูมิ

ปัญญาของท้องถิ่น  
4. การสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพทุกด้าน เพ่ือให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความมั่นคง  
5. การพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้  
6. บริการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมท่ีดีและยั่งยืนโดยใช้แนวทาง เกษตร

อินทรีย์ พัฒนาและปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม  
7. ปรับปรุงและส่งเสริมด้านสาธารณะสุขมูลฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้อย่างทั่วถึง 
8. จัดระบบปูองกันด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน

ในเขตท้องถิ่น 
3. เป้าประสงค์ (Goals) 

1. ต าบลโคกสนวนมีดิน น้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาการเกษตรคุณภาพ 
พ้ืนที่การเกษตรมีความสมบูรณ์เพ่ิมมากขึ้น 
2. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ประชาชนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและท่ัวถึง 
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3. พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ
ประชาชน เพ่ือสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลพัฒนาการจัดการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพ 

4. จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
1) มีการด าเนินกิจกรรม  การอนุรักษ์  ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
2) ประชาชนในท้องถิ่นมีการศึกษา  นักเรียนในเขต อบต. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเรียนการ

สอน 
3) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีการประกอบอาชีพและรายได้พอเพียงกับความเป็นอยู่ 
4) ประชาชนผู้ด้อยโอกาส  คนชรา  มีโอกาสทางสังคมและได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึง 
5) ประชาชนมีความสะดวกสบายในการคมนาคม 
6) มีทัศนียภาพ ที่ดีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือความร่มเย็น 
7) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
แนวทางการพัฒนา 

 - ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
เป้าหมาย  
เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขต อบต.โคกสนวนให้มีความสะดวกและได้มาตรฐาน  เพ่ือ

ส่งเสริมและสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความส าเร็จ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง   
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
-  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย  
เป้าหมาย 
เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล   ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น  

โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตร  และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนา
ฝีมือในการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง สามารถแก้ไขปัญหาความยากจน
ของประชาชนต าบลโคกสนวน 

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 

- ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับ อย่างทั่วถึง  รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้
ประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม 

  - ด าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนมีการนันทนาการ
มีคุณภาพและเพียงพอ  ด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า 
  - การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการ 
  -  การจัดการด้านมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
เป้าหมาย 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน

สวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา นันทนาการ ให้มีคุณภาพ   และพ่ึงพาตนเองได้  
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เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐและให้
บรรจุแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดบุรีรัมย์   ตามยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ของจังหวัดให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
2.  แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  2.1  เดือนตุลาคม 2563   ถึง 31 กันยายน 2564 
  2.1.1  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
             การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล โคกสนวน มีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และแหล่งน้ า  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์   สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดบุรีรัมย์  ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การท่องเที่ยวและกีฬา    และสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารทรัพยากรน้ าและดิน อนุรักษ์
ฟ้ืนฟู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน   และสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
บุรีรัมย์  ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  และยังสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการมีส่วนร่วม การบูรณา
การและการบริหารเครือข่ายในทุกภาคส่วน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต    ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคม   และสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  ตามยุทธศาสตร์ที่ 1  บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี  
และยังสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ 
1 เพ่ิมความเข้มแข็งและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะ   
  2.1.2  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “โคกสนวนน่าอยู่    เชิดชูวัฒนธรรม   มีคุณภาพชีวิตที่ดี  เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน ”   

2. ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และแหล่งน้ า 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

           3. เป้าประสงค์ 
1. ต าบลโคกสนวนมีดิน น้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาการเกษตร คุณภาพ 

พ้ืนที่การเกษตรมีความสมบูรณ์เพ่ิมมากขึ้น 
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2. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ประชาชนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและท่ัวถึง 

3. พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ
ประชาชน เพ่ือสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลพัฒนาการจัดการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพ 

4. ตัวช้ีวัด 
1) มีการด าเนินกิจกรรม  การอนุรักษ์  ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
2) ประชาชนในท้องถิ่นมีการศึกษา  นักเรียนในเขต อบต. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเรียนการ

สอน 
3) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีการประกอบอาชีพและรายได้พอเพียงกับความ

เป็นอยู่ 
4) ประชาชนผู้ด้อยโอกาส  คนชรา  มีโอกาสทางสังคมและได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึง 
5) ประชาชนมีความสะดวกสบายในการคมนาคม 
6) มีทัศนียภาพ ที่ดีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือความร่มเย็น 
7) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ 

           5. ค่าเป้าหมาย 
  1. ทรัพยากรธรรมชาติในต าบลโคกสนวน  สมบูรณ์และเกิดสภาพแวดล้อมที่ดีภายในต าบล 
  2.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วถึงทุกพ้ืนที่ประชาชนมีรายได้เพียงพอ สามารถพ่ึงตนเองได้ 
  3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน 
  4.  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
  5.  ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
           6. กลยุทธ์ 

1. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบ ารุงแหล่งน้ า และสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 

2. การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง   
4. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
6. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบ ารุงเส้นทางคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
7. ปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และส่งเสริมสุขภาพด้านการกีฬาและนันทนาการให้กับ

ประชาชน 
8. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และเสริมสร้างความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน 
9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน  
10.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ 
11.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระบบการจัดการเรียนรู้ และสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของ

ท้องถิ่น 
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          7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดบริการสาธารณะให้ทั่วถึงและรอบด้านเพ่ือสร้างการพัฒนาด้าน

ความจ าเป็นพื้นฐานให้กับประชาชน 
2. การพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นรวมถึงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณี

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
3. การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการบริหารจดัการขยะ 
4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย

มุ่งหวังให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได ้
5.  การพัฒนาระบบบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

          8. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม ดังนี้ 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 2.1.3 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
    1) SWOT Analysis 

    ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  
อ าเภอ  เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนนั้น   มีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้
สังคมท่ีเป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวดั 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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1.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
      เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น เช่นสภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ 

1.1  โอกาส (O : Opportunity) 
(1)  มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พ้ืนที่  เช่น  อ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ปศุสัตว์อ าเภอ ศูนย์ประสานงาน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  เป็นต้น 
(2)  มีสถานศึกษาระดับประถมและขยายโอกาสในพ้ืนที่ 
(3)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (4)  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ดังนี้ 
-   การไฟฟูาสาขานางรอง   
-   โทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต  TOT  CAT  AIS  เป็นต้น   
-  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ของเอกชนต่างๆ      

  (5)  ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  เช่น  หมู่บ้านละ  1  ล้าน เป็นต้น 
  (6)  มีศูนย์ด ารงธรรมระดับอ าเภอ  ระดับท้องถิ่น   

1.2  อุปสรรค (T : Threat) 
(1)  ค่อนข้างอยู่ไกลจากตัวจังหวัด  ท าให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด 
(2)  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  เช่น  การท าบัตรผู้พิการ  การขออนุญาตใบขับข่ี   
(3)  มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนกับต าบล

หนองโสน ต าบลเมืองยาง และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปล่อง  เช่น คลองส่งน้ า  และถนน   
(4)  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน    เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  มี

งบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ   ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวนตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบาย
รัฐบาล 

2.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็ง

หรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง
และจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

2.1  จุดแข็ง (S : Strength) 
(1)  ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่น

ของตนเอง 
(2)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
(3)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
(4)  มีล าห้วย  1  แห่ง  เพ่ือเป็นแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือการเกษตรกรรม ได้แก่ ห้วยล าปะเทีย   
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(5)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว มัน
ส าปะหลัง  และพืชผักต่างๆ   เป็นต้น 

(6)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
(7)  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนกับส่วนราชการใน

พ้ืนที ่
(8)  มีความสงบ  ไม่ค่อยจะมีปัญหาด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
(9)  มีระบบประปาเกือบทุกหมู่บ้านท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภค  แต่จะขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง 
(10)  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
(11)  มีวัด   3  แห่ง   และส านักสงฆ์   1   แห่ง 
(12)  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนมีเว็บไซด์ และfacebook อบต. ในการประชาสัมพันธ์ 

ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
(13)  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  ทั้ง  8  หมู่บ้าน 
(14)  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  กองทุนเงินล้าน  การออมเงินสัจจะ  ธนาคารข้าว ร้านค้าชุมชน 

2.2  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(1)  คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าต่างจังหวัด และต่างประเทศ 
(2)  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ไม่มีรายไดเ้สริม 
(3)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพ

อย่างเข้มแข็ง 
(4)  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานจึงท าให้เกิดการว่างงาน 
(5)  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  
(6)  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน  ประกอบกับ

เครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณทีจ่ ากัด 
(7)  ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
(8)  ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพ่ือจ้างคนในท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 3   
ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

----------------- 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.1   สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2564 เป็นดังนี้ 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวน  

20 20 100.00 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 93.33 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 62 95.38 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10 9 90.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนในเขต

จังหวัด       
10 9 90.00 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9 90.00 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 5 100.00 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 100.00 
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 100.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 100.00 
 3.8 แผนงาน       5 5 100.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5 100.00 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 100.00 

รวมคะแนน  100 96 96.00 
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     1.2  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 3 100  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น 
ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

2 2 100  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วง
อายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม 
เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการ
พ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟูา การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ 
เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

2 2 100  

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

3 3 100  

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับ 2 2 100  
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ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ฯลฯ 

 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 1 50.00  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น 
รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวน 

3 3 100  

รวม 20 19 95.00  
 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวน 
  พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุมครบถ้วน  ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ  ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  การเมือง
กา รปกครอ ง   สภ าพสั ง คม    บริ ก า ร พ้ืน ฐ าน ใน พ้ืนที่   ร ะบบ เ ศรษฐกิ จ   ศ าสนาและวัฒนธร รม            
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่ส าคัญอ่ืน ๆ  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 1.3  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดั
บ 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15    
 1.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 

ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ จั ง ห วั ด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่ ว น ต า บ ล โ ค ก ส น ว น ใ น เ ข ต จั ง ห วั ด 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวน นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0  

2 2 100  

1.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1 1 100  

1.3 การวิ เคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี 
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

2 2 100  

1.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

2 2 100  

1.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวน 
การหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 2 100  

 1.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมิน
สถานภาพการพฒันาในปัจจุบนัและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิน่ ดว้ยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนนิงาน
ได้แก ่S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

2 1 50.00  
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1.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

2 2 100  

1.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณ
ที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ .  2563 เช่น  สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

1 1 100  

1.9 ผลที่ ได้ รั บจากการด า เนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เช่น ผลที่ได้รับ/
ผลที่ ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนว
ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1 1 100  

รวม 15 14 93.34  
  
  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน ได้มีการ
น าเสนอข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการน าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพี่อวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
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 1.4   ยุทธศาสตร์ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ยุทธศาสตร์ 65    
 1.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโคกสนวน  สอดคล้องและเชื่อมโยง
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
Thailand 4.0 

10 8 80.00  

1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวน   สอดคล้องและเชื่อมโยง
กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  

10 10 100.00  

1.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 

10 8 80.00  

1.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่ เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวน และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 4 80.00  

 1.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวนที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนใน
สิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 100  

1.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยุทธ์ที่จะ
เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  

5 5 100  
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1.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสนวน ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 

5 5 100  

1.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเปูาประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสนวนที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 100  
 

1.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูก่ารพัฒนา
ท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12  
Thailand4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สนวนในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

5 4 80.00  

1.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือ
เป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อ
น าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

5 5 100  

รวม 65 59 90.77  
 

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
 ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน เมื่อวันที่  30 ตุลาคม 2564  เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8 80.00 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8 80.00 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9 90.00 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 10 100.00 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 60 100.00 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100.00 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100.00 
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5 100.00 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 5 100.00 
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 5 100.00 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 100.00 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 100.00 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5 100.00 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5 100.00 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 100.00 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5 100.00 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 100.00 
รวมคะแนน  100 95 95.00 
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 2.2  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็ นการวิ เคราะห์ กรอบการจั ดท า
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวน (ใช้ การวิ เคราะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิ เคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9 90.00 มีการวิเคราะห์ SWOT 
ครอบคลุม 

รวม 10 9 90.00  
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 2.3    แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง 
ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสนวนในมิติต่าง ๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand  (Demand 
Analysis) / Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ(Integration) กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสนวนที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

10 
5 

 
4 

 
40.00 

 

1.2  วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น       (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

5 4 80.00  

รวม 10 8 80.00  
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 2.4    โครงการพัฒนา 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 โครงการพัฒนา 60    
 1.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวนและด าเนินการเพ่ือให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวนที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการ
มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 100  

1.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ  มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear 
objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 100  

1.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทาง
ที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้องชัดเจน  สามารถ
ระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่ า ง ไร  กลุ่ ม เปู าหมาย  พ้ืนที่
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้น
ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือ
ก ลุ่ ม เ ปู า ห ม า ย ข อ ง โ ค ร ง ก า ร  ห า ก
กลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใ ค ร คื อ ก ลุ่ ม เ ปู า ห ม า ย ห ลั ก  ใ ค ร คื อ
กลุ่มเปูาหมายรอง 

5 5 100  
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 1.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ  
(1) ความมั่นคง  
(2)การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 
 

5 4 80.00  

1.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย  
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579  
(5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา  
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพ่ือสร้ างสั งคมสูงวัยอย่ างมี
คุณภาพ  
(3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
(4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง  
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

5 4 80.00  
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1.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 
4.0  โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับ
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น  
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่
สินค้าเชิงนวัตกรรม  
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโน โลยี  ค วามคิ ดสร้ า งส รรค์  และ
นวัตกรรม  
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า 
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
ส ร้ า ง ส ร รค์  น วั ต ก ร รม  วิ ท ย าศ าสต ร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4 80.00  

1.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 

5 5 100  

1.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 

5 4 80.00  
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ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (LSEP) 
1.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึง
หลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่  
(1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

5 5 100  

1.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณการประมาณการ
ราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง 
หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มี
ความโปร่ ง ใส ในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  มีความคลาด
เคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้า
ของการน าไปตั้ ง งบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ  เ งินสะสม หรือ
รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 5 100  

1.11 มีการก าหนดตัวชี้ วัด  (KPI)  และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 
มีการก าหนดดัชนีชี้ วัดผลงาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 100  

1.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง

5 5 100  
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กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ ากับวัตถุประสงค์หรือ
ม า ก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  ซึ่ ง ก า ร เ ขี ย น
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง  
( 1 )  มี ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ แ ล ะ มี ค ว า ม
เฉพาะ เจาะจง  ในการด า เนินงานตาม
โครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จ
ได้  
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้  
(4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็น
จริง  
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

รวม 60 56 93.33  
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3.   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  (การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ) 
ล าดั
บ 

ประเด็นพิจารณา คะแน
น 

เต็ม 

คะแน
น 

ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป

ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
1.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิต
นั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 

10 
 

5 

 
 

5 

 
 

100.00 

 

1 .2  วิ เ ค ร า ะห์ ผลกระทบ /สิ่ ง ที่ ก ร ะทบ 
(Impact) โครงการที่ด าเนินการใน เชิงปริมาณ 
(Quantitative) 

5 4 80.00  

รวม 10 90 90.00  
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4.  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  ( การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ) 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาใน
เชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้
เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ 
ที่ด า เนินการในพ้ืนที่นั้น ๆ  ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ  มี
สภาพหรื อลั กษณะถูกต้อ ง  คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 
 

5 

 
 

5 

 
 

100 

 

3.2  วิ เ ค ร าะห์ ผลกระทบ/สิ่ ง ที่ ก ร ะทบ 
(Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

5 4 80.00  

รวม 10 9 90.00  
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5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
 
ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์.......... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มกีารจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดท า
ฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
2.7  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา   
2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ติดตามประเมินปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไป 

 1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
 1.2  รายงานผลการด าเนินงาน  (ระหว่างเดือนตุลาคม  2563 – กันยายน  2564) 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

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

1. 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
และแหล่ง
น้ า 

27 32,322,000 46 18,373,000 61 21,600,430 27 7,665,000 22 7,665,000 

2.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ 

3 44,000 3 44,000 3 44,000 4 89,900 6 180,314 

3.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
บ้านเมือง
น่าอยู่และ
การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต 

82 37,249,000 81 7,214,010 86 7,879,010 43 12,705,110 43 12,705,110 

รวม 112 69,615,000 130 25,631,010 150 28,858,440 74 20,460,010 71 20,550,424 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน(ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่นปี 2564 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และแหล่งน้ า 

27 15 55.55 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 2 50.00 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

43 27 62.79 

รวม 74 44 59.45 
 

สรุปผลการด าเนินงาน(ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (30 

โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละของ

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  74  28,858,440 

59.45 65.00 
2 ตั้งในข้อบัญญัติ

งบประมาณ 
44 15,614,300 

3 สามารถด าเนินการได้ 26 9,442,243.84 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(การด าเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ) 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า  มี  15  โครงการ  ดังนี้ 
 

โครงการ งบประมาณ
ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ฯ 

งบประมาณ
ข้อบัญญัติ 

ด าเนินการ
แล้ว 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยเลิงอนุรักษ์  บ้านหนอง
กระทุ่ม หมู่ที่  2 รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ.74-019 

223,000 223,000  219,000 เบิกจ่ายแล้ว 

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยสมบูรณ์สุข  บ้านระนาม
พลวง  หมู่ที่  5  รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ.74-056 

182,000 182,000  178,000 เบิกจ่ายแล้ว 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย
แสงจันทร์  บ้านหนองตะลุมปฺุก  
หมู่ที่  3  รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
บร.ถ.74-040 

241,000 241,000  237,000 เบิกจ่ายแล้ว 

4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายโคกตะแบก-ตาเสา  บ้านโคก
ตะแบก  หมู่ที่  4   

257,000 257,000  254,000 เบิกจ่ายแล้ว 

5.โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยเทวราชเทวัน  บ้านหนอง
จ าปา  หมู่ที่  6  รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ.74-074 

53,000 53,000  50,000 เบิกจ่ายแล้ว 

6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยมณีรัตน์  บ้านระนามพลวง  
หมู่ที่  5  รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
บร.ถ.74-062 

70,000 70,000  67,000 เบิกจ่ายแล้ว 

7.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยสว่างพัฒนา (ช่วงที่  1)  
บ้านนากลาง  หมู่ที่  8  รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น บร.ถ.74-098 

48,000 48,000  46,000 เบิกจ่ายแล้ว 

8.โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยอุดมพล (ช่วงที่ 2)  บ้านนา
กลาง  หมู่ที่  8  รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ.74-092 

300,000 300,000  296,000 เบิกจ่ายแล้ว 
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9.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง 
อบต.(ด้านทิศตะวันออก)  หมู่ที่ 
1  รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ
74-007 

119,000 119,000 - - กันเงิน  และ
ยังไม่ก่อหนี้

ผูกพัน 

10.โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยอุดม หมู่ที่  8 บ้านนากลาง 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.74-
092 

207,000 207,000  204,000 เบิกจ่ายแล้ว 

11.โครงการขยายถนนพร้อมหิน
คลุกซอยเลียบคลองเหมืองน้อย
จากบล็อคข้ามโนนงิ้ว ถึง โนน
น้อย  บ้านหนองจ าปา  หมู่ที่  6 

205,000 205,000 - - กันเงิน  และ
ยังไม่ก่อหนี้

ผูกพัน 

12.โครงการซ่อมแซมลงหินคลุก 
ซอยหนองหัวลิง หมู่ที่ 1 

70,000 70,000 - - กันเงิน  และ
ยังไม่ก่อหนี้

ผูกพัน 
13.โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์  
ประปาหมู่บ้าน  บ้านสวนสนุก  
หมู่ที่  7 

150,000 150,000 - - กันเงิน  และ
ยังไม่ก่อหนี้

ผูกพัน 
14.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคก
ตะแบก – ตาเสา 

400,000 400,000  396,000 เบิกจ่ายแล้ว 

15.ค่าออกแบบควบคุมงานที่
จ่ายให้เอกชน 

50,000 50,000 - - ไม่ได้เบิกจ่าย 

 2,575,000 2,575,000 10 โครงการ 1,947,000  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  มี  2  โครงการ  ดังนี้ 
 

โครงการ งบประมาณ
ใน

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ฯ 

งบประมาณ
ข้อบัญญัติ 

ด าเนินการแล้ว งบประมาณที่
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1.โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพแก่ประชาชน"สาน
ตะกร้าจากเส้นพลาสติก" 

24,000 24,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

2.โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านสุขภาวะผู้สูงอายุ 

36,410 36,410  14,287 เบิกจ่ายแล้ว 

 60,410 60,410 1  โครงการ 14,287 - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ละการพัฒนาคุณภาพชีวิต  มี  27  โครงการ  ดังนี้ 
โครงการ งบประมาณใน

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ฯ 

งบประมาณ
ข้อบัญญัติ 

ด าเนินการ
แล้ว 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1.โครงการจัดงาน
ประเพณีนมัสการหลวงพ่อ
ช านจิ 

50,000 30,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

2.โครงการแข่งขันกีฬา 
เยาวชน และประชาชน
ต้านยาเสพติด ระดบัต าบล 

130,000 130,000  40,680 เบิกจ่ายแล้ว 

3.โครงการแข่งขันกีฬา 
“ช านิเกมส์ ตา้นยาเสพ
ติด” 

65,000 65,000 
 

- - ไม่ได้
ด าเนินการ 

4.โครงการแข่งขันกีฬา
มวลชนต้านยาเสพติด  
ระดับอ าเภอ 

30,000 20,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

5.โครงการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม 

50,000 50,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

6.โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม)ให้โรงเรียน
บ้านโคกสนวนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคก
สนวน 

700,000 555,170 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

7.โครงการจัดซื้ออาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโคกสนวน 

900,000 298,900  224,680 เบิกจ่ายแล้ว 

8.โครงการจัดซื้อสื่ออุป 
กรณ์การเรียนรู้และ
จัดซื้ออุปกรณ์,เครื่องมือ
,เครื่อง ใช้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

104,100 103,700  91,800 เบิกจ่ายแล้ว 

9.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

59,890 68,830  39,550 เบิกจ่ายแล้ว 

10.โครงการแข่งขันฟุต
ซอลต้านยาเสพติด 
 

50,000 50,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 
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11.โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

4,713,600 4,758,000  4,165,100 เบิกจ่ายแล้ว 

12.โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

2,822,400 2,222,400  1,930,800 เบิกจ่ายแล้ว 

13.โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 

60,000 72,000  61,500 เบิกจ่ายแล้ว 

14.โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอช านิ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

25,000 25,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

15.โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับ
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ประจ าปี 

30,000 30,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

16.โครงการศึกษาดูงาน
เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้
แก่บุคลากร  และ
พนักงานส่วนต าบล 

300,000 250,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

17.โครงการปูองกันและ
ลดอุบัติภัยทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 

40,000 5,000  3,442 ด าเนินการ
แล้ว 

18.โครงการจัดการ
เลือกตั้ง 

400,000 400,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

19.โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อบต.โคกสนวน 

100,000 100,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

20.โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 

20,000 30,000  13,870 เบิกจ่ายแล้ว 

21.โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

50,000 30,000  2,577.68 เบิกจ่ายแล้ว 

22.โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 

80,000 50,000  37,905 เบิกจ่ายแล้ว 
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ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี 
23.โครงการปูองกันและ
แก้ไขโรคไข้เลือดออก  

100,000 100,000  99,001.55 เบิกจ่ายแล้ว 

24. โครงการจ้างส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

15,000 15,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

25โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากร 

20,000 20,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ  

26.โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ าอุปโภค บริโภค 

15,000 15,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

28. โครงการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย   

30,000 30,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ  

27. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น อพ.สธ.สถ.) 

200,000 50,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ  

29  โครงการ 11,759,790 10,236,660 19   8,228,673.84 - 
หมวดเงินอุดหนุน 
1.โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของอปท. 

25,000 25,000  25,000 เบิกจ่ายแล้ว 

2. โครงการจัดซื้ออาหาร
กลางวันโรงเรียนบา้นโคก
สนวน 

900,000 880,000  849,060 เบิกจ่ายแล้ว 

3.  โครงการฝึกซ้อมแผน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

5,000 5,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

4.  โครงการแข่งขันกีฬา 
กรีฑา นักเรียน เยาวชน 
ประชาชน ระดับอ าเภอ 

25,000 25,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

5.  โครงการประเพณีขึ้น 10,000 10,000 - - ไม่ได้



                                     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เขาพนมรุ้ง ด าเนินการ 
6.  โครงการอุดหนุนเหล่า
กาชาดจงัหวัดบุรีรัมย ์

10,000 10,000  10,000 ด าเนินการ
แล้ว 

7.  โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณะสุข 

160,000 160,000 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

8.  โครงการขยายเขต
ไฟฟูา ศพด. อบต.โคก
สนวน 

300,000 300,000  238,974.61 เบิกจ่ายแล้ว 

8 โครงการ 1,415,000 1,4150,000 4 1,123,034.61  
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     5.1  การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์

ชาติ  
20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/
ภาค 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลโคกสนวน 

โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตามแผนฯ ในแผนฯปี 
2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 
(5) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิ
สติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่ 
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ ใหม่ ๆ ของภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การทอ่งเที่ยว
และกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เพ่ิมความเข้มแข็งและ
ศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การให้บริการสาธารณะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน  
และแหล่งน้ า 

27 15 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 
(8) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐ  
กิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การ
แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา
เกษตรกรรม
และ
อุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
เสริมสร้างการมีส่วนร่วม 
การบูรณาการและการ
บริหารเครือข่ายในทุก
ภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

4 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   
การสร้างความเป็น
ธรรมลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความ
ยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มี
รายได้น้อยเพ่ือ ลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
บ้านเมืองน่าอยู่
และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
เพ่ิมความเข้มแข็งและ
ศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การให้บริการสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่  3 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บ้านเมืองน่าอยู่
และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

43 27 

รวม 74 44 
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  1)โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) โครงการทั้งหมด   422  โครงการ 
  2)โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะปีงบประมาณ 2564  จ านวน  74  โครงการ  และด าเนินการจริงในปี 
2564  จ านวน  44 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ  59.45  ของจ านวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30  กันยายน 
2564) 
  3) จ านวนยุทธศาสตร์ที่มีความต้องการของประชาชนมากที่สุด  และไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า  เนื่องจากมี
งบประมาณจ ากัด  จึงต้องหางบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนมาด าเนินการ   
     4)  โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 และยุทธศาสตร์ที่ 2  บางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้  เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)   

 
 

**************************************************************** 
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ส่วนที่ 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

---------------------------- 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
   1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
    มีการด าเนินโครงการก่อสร้างถนน  รางระบายน้ า  คลอง  ล าห้วย การประปาภายในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน ท าให้การคมนาคม สัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น  อีกท้ังยังมีแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการ
อุปโภคบริโภคสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 
           1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ           
   มีการส่งเสริมสนบัสนนุอาชีพให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลโคกสนวน 
  1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวน  
  ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 มีการจัดเวทีประชาคม เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการการเพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนการประชาสังคม โดยรับฟัง
ความคิดเห็นเสียงส่วนใหญ่ และเคารพเสียงส่วนน้อย 

 มีการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาการท างานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  มีสถานที่ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ท โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยี 
และน าเทคโนโลยีไปเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาอาชีพของตน เช่น การซื้อขายทางอินเตอร์เน็ท การได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทาง นักเรียน นักศึกษามีสถานที่ในการค้นหาข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในด้านการศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน เป็นสถานที่พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนให้มีพัฒนาการที่ดีสมวัย ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีสถานที่ บุคลากร และสื่อการเรียนการสอนที่พร้อม ใน
การดูแลเด็กเล็กให้มีพัฒนาการสมวัน 
 1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (ไม่รวม
จ่ายขาดเงินสะสม) 
  ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวน  ได้ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้จ านวน  26  โครงการ จากโครงการทั้งหมดที่ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564  จ านวน  44  โครงการ  จากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 
74  โครงการ  
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ปัญหาและอุปสรรค 

1)  จ านวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก  เกินศักยภาพที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวนจะสามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ  ท าให้ร้อยละขอโครงการที่ท าได้น้อยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2)  งบประมาณเงินอุดหนุนเข้าช้าและน้อยท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการพัฒนาที่มีอยู่ใน
ข้อบัญญัติ ได้ การด าเนินการจะสามารถท าได้ช่วงปลายๆปีงบประมาณ  ท าให้บางโครงการด าเนินการไม่แล้ว
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เสร็จทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จึงจ าเป็นต้องกันเงินไว้  ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ท าให้บางโครงการมาสามารถด าเนินการได้ 
  ข้อเสนอแนะ  

1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต้องเรียงล าดับความส าคัญของโครงการ  และงบประมาณ
รวมถึงสถานะการคลัง  ในการก าหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นนั้น ๆ เพ่ือให้มีการด าเนินโครงการได้
ตามแผนร้อยละเพ่ิมข้ึน  มีจ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการน้อยลง  

2)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

3)  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่าย
รายการใหม ่
      4)  ด าเนินโครงการหรือจัดท าโครงการต่างๆ   ตามมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข  และรัฐบาลก าหนด 

@@@@@@@@@@@@ 


