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โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 





ก 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

   
    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  มีขอบเขตการประเมิน  2  ส่วน  (1)  กรอบ  แนวทาง  
และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  และ  (2)  กรอบ  
แนวทาง  และวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  
(โครงการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562)  โดยกำหนดประเด็นการติดตามและประเมินผลในแต่ละส่วน  
ดังนี้   

1.  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เป็นการตดิตามและประเมินผลใน  6  ประเด็น  ดังนี้  ความสอดคล้อง  ความเพียงพอ  
ความก้าวหน้า  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และผลกระทบ   

2.  การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   (โครงการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562)  เป็นการติดตามและ
ประเมินผลใน  3  ประเด็น  ดังนี้  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และผลกระทบ   
   โดยที่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  มีความสำคัญต่อการพัฒนา
หน่วยงาน  ดังนั้น  เพ่ือให้เห็นถึงความต่อเนื่องในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   กระบวนการติดตามและประเมินผลจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง         
ซึ่งสรุปผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้   

   การแปรผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ในภาพรวมสรุปได้ดังนี้ 

 
ประเด็น 

ผลการประเมิน                             
(คะแนนเต็ม  5  คะแนน) 
ผลคะแนน การแปรผล 

1.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.1. ความสอดคล้อง     
     1.1.1  ระดับผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผล 
              ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5.00 มากที่สุด 

     1.1.2  ระดับผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผล 
              โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

5.00 มากที่สุด 

2.  ความเพียงพอ  (ระดับความเพียงพอของงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

2.59 ปานกลาง 

3.  ความก้าวหน้า  (ระดับความสำเร็จของการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่
การปฏิบัติ)   

2.94 ปานกลาง 

4.  ประสิทธิภาพ  (ระดับความเหมาะสมของงบประมาณกันเหลื่อมปี)   1.00 น้อยที่สุด 

5.  ประสิทธิผล  (ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีผลต่อการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม)   

3.60 มาก 

6.  ผลกระทบ  (ระดับผลกระทบของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)   4.41 มาก 
ผลประเมินในภาพรวม 3.26 มาก 



ข 
 

ประเด็น 
ผลการประเมิน                             

(คะแนนเต็ม  5  คะแนน) 
ผลคะแนน การแปรผล 

2.  ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  ประสิทธิภาพ     
      1.1.1  ร้อยละของการประหยัดงบประมาณ 2.99 ปานกลาง 
      1.1.2  ร้อยละของกิจกรรมโครงการที่มีการดำเนินโครงการได้ตาม 
               ระยะเวลาที่กำหนด 

5.00 มากที่สุด 

1.2  ประสิทธิผล   
      1.2.1  ระดับของความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของโครงการ 4.90 มากที่สุด 

      1.2.2  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.08 มาก 

1.3  ผลกระทบ  (ระดับผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการดำเนินโครงการ)    2.82 ปานกลาง 
ผลประเมินในภาพรวม 3.76 มาก 

 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

  1.  เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิดำเนินการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปแีล้ว  ให้รีบเร่งดำเนินการตามข้อบัญญัติโดยเร็ว 
  2.  จากประเด็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในหัวข้อประสิทธิภาพ  
(ระดับความเหมาะสมของงบประมาณกันเหลื่อมปี)  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ  1.00  ทางคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าให้ฝ่ายบริหารเร่ง
ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จและมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ     
ให้ครบทุกโครงการ  หรือให้มีการกันเงินเหลื่อมปีให้น้อยที่สุด 
       



คำนำ 
 

    เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)         
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและ
ประเมินความสอดคล้องและความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ติดตาม
และประเมินความสำเร็จของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  และเพ่ือ
ติดตามและประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ของการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ                      
ได้กำหนดกรอบ  แนวทาง  และวิธีการในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ.  2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  256 2                  
เป็น  2  ส่วน  คือ      

1.  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

2.  การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้  จักเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปใช้ทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาฯ  ของปีงบประมาณต่อๆ ไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์
ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ต่อไป  

 
 
 

      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ธันวาคม  2562 



สารบัญ 

            หน้า 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร                ก-ข  
คำนำ               
สารบัญ 
ส่วนที่  1  บทนำ 

   1.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล              1-2 
    2.  วัตถุประสงค์        2   

   3.  กลุ่มเป้าหมาย        2 
    4.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     2 
     5.  พ้ืนที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล     3 
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ส่วนที่  4  สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
    1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล      78-81 
    2.  ข้อเสนอแนะ                 81-83 
ภาคผนวก 

   1.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และคำสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ  และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   
    2.  รายชื่อโครงการที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล 

   3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและแบบสอบถามความพึงพอใจผลการดำเนินงาน     
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวม 
    4.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.3/ว  5797  ลงวันที่  10  ตุลาคม  2559
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ  2561 – 2564)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559 
    5.  บันทึกข้อความ  ที่  ชย  51003.3/   -   ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2561  เรื่อง  รายงานผล        
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ         
    6.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.3/ว  2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2564)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   7.  ภาพกิจกรรมการติดตามและประเมินผล 



 
 
 
 

ส่วนที่  1  บทนำ 
 

1.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
2.  วัตถุประสงค์ 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
4.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
5.  พื้นที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล  
6.  เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ      

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  1 
บทนำ 

 
 
1.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
 
 1.1  หลักการและเหตุผล 
          ในการบริหารงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกระบวนการติดตามและประเมินผลนโยบายต่าง  ๆ 
จำเป็นต้องมีขึ้น  เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ขององค์กร  โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ความรวดเร็ว  คุ ้มค่า  และตอบสนอง             
ต่อความต้องการของประชาชน   
           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  หมวด  6  ข้อ  29  (3)  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่  รายงายผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา               
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
          ดังนั้น  เพ่ือแสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ให้มีความสอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบันและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจึงได้จัดทำโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 
2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 
 

1.2  ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล 
         การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมายถึง  การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการดำเนินงาน  เป็นการติดตามว่าได้รับและใช้ทรัพยากรต่าง ๆ  ไปเพ่ือ
ดำเนินงานนั้น  เมื่อเทียบกับระยะเวลา  ความก้าวหน้า  ความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจากผลผลิต  
(output)  และผลลัพธ์  (outcome)  มีมากน้อยเพียงใด  เป็นไปตามเป้าหมาย  วัตถุประสงค์และฉันทามติจาก
ประชาชนในพื้นที่หรือยัง  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ระดับชาติ  
จังหวัด  อำเภอ  และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้กำหนดและแถลงไว้ในสภาท้องถิ่นหรือยัง  การ
ติดตามและประเมินผลไม่สามารถแยกออกจากระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนาได้  ข้อตกลง  อำนาจและหน้าที่
ใด ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล  เพื่อให้ได้ทราบถึงความก้าวหน้า  
ข้อบกพร่องหรือสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องพัฒนาต่อไปในอนาคต  
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         การติดตาม  เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  ถือว่าเป็นเครื่องมือ     
ที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่  โดยที่  “การติดตาม”  (Monitoring)  หมายถึง  
กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ  (Feedback)  เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ
ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน  หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผล
ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าที่กำหนด  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ
ไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควร  จะเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน  เสียเวลาใน
การตรวจสอบ  ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ 
         การประเมินผล  ถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน  เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นเมื่อดำเนินงาน
แล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
   2.1  เพ่ือประเมินความสอดคล้องและความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ 
  2.2  เพ่ือประเมินความสำเรจ็ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารสว่นจังหวัดชัยภูมิ 
  2.3  เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของการดำเนินการโครงการตาม
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
   3.1  กลุ ่มผ ู ้ม ีส ่วนได้เส ียจากผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน            
จังหวัดชัยภูมิ   

3.2  กลุ่มเป้าหมายประชาชนผู้รับผลกระทบจากแผนงาน/โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุกประเภท 

 
4.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
       4.1  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เพื่อกำหนดกรอบ  แนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
      4.2  ขออนุมัติดำเนินโครงการ 
       4.3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาถิ่น 
                  4.3.1  จัดทำเครื่องมือสำหรับการติดตามและประเมินผล 
                  4.3.2  แจ้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนงาน/ โครงการ 
                  4.3.3  ขออนุญาตไปราชการเพื ่อลงพื ้นที ่ดำเนินการติดตามและประเมนผลแผนงาน/ 
โครงการ      
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                    4.3.4  คีย์ข้อมูล  ประมวลผลข้อมูล  และวิเคราะห์ข้อมูลจากการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน/ โครงการ 
        4.4  จัดทำร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
        4.5  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือสรุปจัดทำรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
        4.6  รายงายผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
5.  พื้นที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล 
   พื้นที่กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการติดตามและประเมินผลโครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 
 
6.  เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
      6.1  แบบประเมิน 
      6.2  แบบสอบถาม 
      6.3  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1  ได ้ร ับทราบความสอดคล้องและความสำเร ็จของแผนพัฒนาองค์การบร ิหารส ่วน                 
จังหวัดชัยภูมิ 
  7.2  ได้รับทราบความสำเร็จของโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
  7.3  ทราบความพึงพอใจของประชาชนที่อยู ่ในพื ้นที ่ของการดำเนินการของโครงการตาม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
 
 
 
      
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

ส่วนที่  2   
การติดตามและประเมินผล 

 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ส่วนที่  2 
การติดตามและประเมนิผล 

 
 
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
 
     1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  (พ.ศ.  2560 – 2563) 
        1.1.1  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 
                     ยุทธศาสตรท์ี่  1  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  และการกีฬา 
                     ยุทธศาสตรท์ี่  2  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                     ยุทธศาสตรท์ี่  3  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
            ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                     ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
                     ยุทธศาสตรท์ี่  6  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
                     ยุทธศาสตรท์ี่  7  การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
            1.1.2  พันธกิจ  ประกอบด้วย 
                     พันธกิจที่  1  พัฒนาการศึกษา  การกีฬา  และส่งเสริมศาสนา  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            พันธกิจที่  2  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
            พันธกิจที่  3  พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
            พันธกิจที่  4  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมตราฐานเป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย 
            พันธกิจที่  5  ส่งเสรมิ  อนุรักษ์  ปรับปรุง  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                
และแก้ไขปัญหามลภาวะ  การกำจัดขยะมูลฝอย 
            พันธกิจที่  6  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  บริหารจัดการแหล่งน้ำให้ได้มาตรฐานครอบคลุ่ม             
ทุกพ้ืนที่ 
            พันธกิจที่  7  ส่งเสรมิการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ                 
มีประสิทธิภาพมาใช้ในการพัฒนาองค์กร 
            พันธกิจที่  8  ส่งเสรมิการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
            1.1.3  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
                     จุดมุ่งหมายที่  1  จัดการศึกษาและส่งเสริมการจัดการศึกษา  การกีฬา  ทั้งในระบบ                  
นอกระบบและตามอัธยาศัยมุ่งสู่อาเซียน 
            จุดมุ่งหมายที่  2  สง่เสริมกิจกรรมทางศาสนา  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  และภูมปัญญาท้องถิ่น  
                      จุดมุ่งหมายที่  3  สร้างรายได ้ และพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
                      จุดมุ่งหมายที่  4  ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
             จุดมุ่งหมายที่  5  พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
                      จุดมุ่งหมายที่  6  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน 
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             จุดมุ่งหมายที่  7  สง่เสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                    
ปัญหาอาชญากรรม  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ 
             จุดมุ่งหมายที่  8  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตราฐานเป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย 
             จุดมุ่งหมายที่  9  สง่เสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมือง 
ปลอดมลภาวะ 
             จุดมุ่งหมายที่  10  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  บริหารจัดการแหล่งน้ำให้ได้มาตรฐาน
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
             จุดมุ่งหมายที่  11  ส่งเสริมให้ความรู้เพ่ือเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานทดแทน 
             จุดมุ่งหมายที่  12  เป็นองค์กรที่มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต้การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
             จุดมุ่งหมายที่  13  พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
             จุดมุ่งหมายที่  14  สนับสนุนการบริการสาธารณสุขให้มีมาตราฐานและครบวงจร 
    1.1.4  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
                    แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ           
ตามอัธยาศัย 
                    แนวทางการพัฒนาที่  2  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตาฐานล 
          แนวทางการพัฒนาที่  3  สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
          แนวทางการพัฒนาที่  4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน 
          แนวทางการพัฒนาที่  5  จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์สังคม
ท้องถิ่นเป็นสังมแห่งการเรียนรู้ 
          แนวทางการพัฒนาที่  6  ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย 
          แนวทางการพัฒนาที่  7  ส่งเสริม สนับสนุน งานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
         แนวทางการพัฒนาที่  8  ส่งเสริมอาชีพการลงทุน การสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมและ
สนับสนุนสินค้า OTOP  
        แนวทางการพัฒนาที่  9  การสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน 
         แนวทางการพัฒนาที่  10  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
         แนวทางการพัฒนาที่  11  การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
         แนวทางการพัฒนาที่  12  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
         แนวทางการพัฒนาที่  13  ส่งเสริมและสนับสนุน แด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
และประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
        แนวทางการพัฒนาที่  14  การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค 
        แนวทางการพัฒนาที่  15  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และบำบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/              
ผู้ติดยาเสพติด 
        แนวทางการพัฒนาที่  16  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 
        แนวทางการพัฒนาที่  17  พัฒนา  ปรับปรุง  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ระบบนเิวศวิทยาทางประวัติศาสตร์  โบราณสถาน  ให้มีศักยภาพ  มาตรฐานและความปลอดภัย 
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       แนวทางการพัฒนาที่  18  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว 
       แนวทางการพัฒนาที่  19  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
       แนวทางการพัฒนาที่  20  ส่งเสริมและสนับสหนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
       แนวทางการพัฒนาที่  21  การแก้ไขปัญหาการจัดการมลภาวะ การกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 
       แนวทางการพัฒนาที่  22  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  
       แนวทางการพัฒนาที่  23  การบริหารจัดการแหล่งน้ำ 
       แนวทางการพัฒนาที่  24  ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
       แนวทางการพัฒนาที่  25  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและการพัฒนาท้องถิ่น 
      แนวทางการพัฒนาที่  26  การบูรณาการการพัฒนาร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
      แนวทางการพัฒนาที่  27  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติและจิตสำนึกในการ
ปฏิบัติงาน  สร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร 
      แนวทางการพัฒนาที่  28  ปรับปรุงแบบการให้บริการประชาชน  ลดขั้นตอนการทำงาน
โดยการนำวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
      แนวทางการพัฒนาที่  29  การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ขององค์กร 
      แนวทางการพัฒนาที่  30  พัฒนาและปรับปรุงอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัยและระบบ
สาธารณูปโภค 
      แนวทางการพัฒนาที่  31  ส่งเสริม  สนับสนุน  การผลิต  การใช้พลังงานทดแทน 
      แนวทางการพัฒนาที่  32  ส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน 
              1.1.4  วิสัยทัศน์ 
              “แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เป็นสังคมคุณภาพท่ีพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน” 
         
        1.2  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
     การติดตามและประเมินผล  ปี งบประมาณ  พ.ศ.  2561  เป็นการปฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559                
ข้อ  13  (3)  กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทิ้งถิ่น   รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี   
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       1.2.1  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ครั้งท่ี  1 
                          การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564  ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ครั้งที่  1  มีขอบเขตการประเมิน  2  ส่วน  โดยกำหนด
ประเด็นการประเมินในแต่ละส่วน  ดังนี้ 

               1.1.1  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   
                  1.1.2  การประเมินความสำเร็จของโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ครั้งที่  1 
                 โดยที่การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี  มีความสำคัญต่อการพัฒนาหน่วยงาน  ดังนั้น  เพ่ือให้
เห็นถึงความต่อเนื่องในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564  ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ  ในการประเมินผลความสำเร็จในส่วนของแผนพัฒนาสี่ปี  ดังนี้ 
   
          การแปรผลการประเมินจำแนกตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ครั้งท่ี  1 

 
ประเด็น 

ผลการประเมิน                             
(คะแนนเต็ม  5  คะแนน) 
ผลคะแนน การแปรผล 

1.  แผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564 
1.1  ระดับความเพียงพอของงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 1.00 น้อยที่สุด 
1.2  ระดับความสำเร็จของการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 0.79 น้อยที่สุด 

1.3  ระดับความเหมาะสมของการเบิกจ่ายงบประมาณ 1.00 น้อยที่สุด 

1.4  ระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม 3.93 มาก 
ผลประเมินในภาพรวม 1.68 น้อย 

2.  โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564 
1.1  ร้อยละของการประหยัดงบประมาณ  5.00 มากที่สุด 
1.2  ร้อยละของกิจกรรมโครงการที่มีการดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 5.00 มากที่สุด 
1.3  ระดับของความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของโครงการ 4.57 มากที่สุด 

1.4  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.53 มากที่สุด 

1.5  ระดับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ    3.78 มาก 
ผลประเมินในภาพรวม 4.58 มากที่สุด 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
     1.  ให้ฝ่ายบริหารเร่งดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ให้แล้วเสร็จตามที่แผนกำหนดให้ครบทุกยุทธศาสตร์  เพราะตามรายงานการติดตาม
และประเมินผลฯ นั้น  เห็นว่าโครงการตามยุทธศาสตร์ที่  4 ,  5  และ  7  ยังไม่มีการดำเนินโครงการ  
โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ  เพราะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรง 

2.  ในยุทธศาสตร์ที่ไม่มีการดำเนินโครงการที่แล้วเสร็จ  ควรมีรายละเอียดโครงการที่อยู่
ระหว่างดำเนินการ  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
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           1.2.2  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ครั้งท่ี  2 
                        การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564  ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ครั้งที่  2  มีขอบเขตการประเมิน  2  ส่วน  โดยกำหนด
ประเด็นการประเมินในแต่ละส่วน  ดังนี้ 

              1.1.1  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   
                1.1.2  การประเมินความสำเร็จของโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ครั้งที่  2 
               โดยที่การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี  มีความสำคัญต่อการพัฒนาหน่วยงาน  ดังนั้น  เพ่ือให้
เห็นถึงความต่อเนื่องในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564  ขององค์การบริหารส่วน                  
จังหวัดชัยภูมิ  ในการประเมินผลความสำเร็จในส่วนของแผนพัฒนาสี่ปี  ดังนี้ 
   
  การแปรผลการประเมินจำแนกตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ครั้งท่ี  2 

 
ประเด็น 

ผลการประเมิน                             
(คะแนนเต็ม  5  คะแนน) 
ผลคะแนน การแปรผล 

1.  แผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564 
1.1  ระดับความเพียงพอของงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 1.00 น้อยที่สุด 
1.2  ระดับความสำเร็จของการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 1.88 น้อย 

1.3  ระดับความเหมาะสมของการเบิกจ่ายงบประมาณ 1.88 น้อย 

1.4  ระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม 3.87 มาก 
ผลประเมินในภาพรวม 2.16 น้อย 

2.  โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564 
1.1  ร้อยละของการประหยัดงบประมาณ  3.49 ปานกลาง 
1.2  ร้อยละของกิจกรรมโครงการที่มีการดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 5.00 มากที่สุด 
1.3  ระดับของความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของโครงการ 5.00 มากที่สุด 

1.4  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3.76 มาก 

1.5  ระดับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ    2.02 น้อย 
ผลประเมินในภาพรวม 3.85 มาก 

 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
  -  ให้ฝ่ายบริหารเร่งดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ให้แล้วเสร็จตามที่แผนกำหนดให้ครบทุกโครงการ  หรือให้มีการกันเงินเหลื่อมปีให้
น้อยที่สุด  และอยากให้ดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มากว่านี้  เพราะเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ  และเป็นโครงการที่เกี่ยวกั บความ
เดือดร้อนและตรงกับความต้องการของประชาชนโดยตรงและมากท่ีสุด 
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2.  แนวทางการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 
 
      2.1  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ.  2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  หมวด  6  การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ข้อ  28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 
  (1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
  (2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
  (3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
  (4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
  (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตาม  (1)  (2)  (3)  (4)  และ  (5)  ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
  ข้อ  29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่  ดังนี้ 

(1)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (2)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน         
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

(4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
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2.2  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  มีขอบเขตการประเมิน  2  ส่วน  โดยกำหนดประเด็นการ
ประเมินในแต่ละส่วน  ดังนี้ 
    1)  กรอบ  แนวทาง  และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะดำเนินการ
ประเมินใน  6  ประเด็น  ดังนี้ 
    1.1  ความสอดคล้อง  เป็นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ      
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0810.3/ว  5797  
ลงวันที่  10  ตุลาคม  2559  เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา               
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  คะแนนรวม  100  คะแนน  
เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80  (80  คะแนน)  ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ได้ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว  นับแต่วันประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562   ตามบันทึกข้อความ  ที่   ชย  51003.3/   -                    
ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2561  เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ         
    1.2  ความเพียงพอ  (ระดับความเพียงพอของงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาท้องถิ่น)  คือ  ความเพียงพอของงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยพิจารณา
จากรายรับของหน่วยงานทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล  การเก็บภาษีท้องถิ่น  และแหล่งเงินทุนต่าง ๆ 
เปรียบเทียบกับรายจ่ายที่ต้องการใช้ จริงในการดำเนิน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
        1.3  ความก้าวหน้า  (ระดับความสำเร็จของการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การ
ปฏิบัติ)  เป็นการประเมินความสำเร็จของการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัตินั้น  พิจารณาจากจำนวน
โครงการแต่ละยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562)  ที่มีการนำไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติระดับงาน/โครงการ  จำนวน
ทั้งสิ้นเท่าใดเม่ือเทียบกับจำนวนโครงการที่มีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  2562  
          1.4  ประสิทธิภาพ  (ระดับความเหมาะสมของงบประมาณกัน เหลื่ อมปี )                  
จะพิจารณาจากประสิทธิภาพของการใช้จ่ายเงินงบประมาณว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่  เนื่องจากการ
ทำงานจะสัมพันธ์กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผน  ดังนั้น  หากการดำเนินการตามแผนที่มีประสิทธิภาพ
จะสามารถชี้ให้เห็นได้จากการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นจำนวนมาก ๆ  ซึ่งจะทำให้การพัฒนา
ประสบผลสำเร็จและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
         1.5  ประสิทธิผล  (ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีผลต่อการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม)  เป็นการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.  2561 – 2565)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  เป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์  
ทั้งหมด  7  ยุทธศาสตร์  โดยสุ่มจากผู้นำชุมชน/ผู้บริหารหน่วยงาน  กลุ่มตัวอย่าง  จำนวน   30  ราย               
จะประเมินความพึงพอใจของผู้นำชุมชน/ผู้บริหารหน่วยงานต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิในภาพรวมเป็นรายยุทธศาสตร์ 
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          1.6  ผลกระทบ  (ระดับผลกระทบของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)            
เป็นการวัดผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  ทุก
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  โดยแนวทางในการดำเนินการได้จัดทำและวัดผลจากแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตาม
แนวคิดและทฤษฎีการประเมิน  ประกอบด้วย  1) ด้านรายได้  2) ด้านการประกอบอาชีพ  3) ด้านสินค้า
อุปโภค  บริโภค  4) ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม  5) ด้านความขัดแย้งทางสังคม  และ 6) ด้านการเสียโอกาส 
 
      2)  กรอบ  แนวทาง  และวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                
(พ.ศ.  2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  (โครงการประจำปีงบประมาณ  2562)  จะ
ดำเนินการประเมินใน  3  ประเด็น  ดังนี้    
         2.1  ประสิทธิภาพ  มี  2  ตัวชี้วัด  คือ 

      2.1 .1   ร้อยละของการประหยัด งบประมาณ   เป็ นการพิจารณ า
ความสามารถในการบริหารโครงการของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณอย่าง              
มีประสิทธิภาพ  โดยตัวชี้วัดความสำเร็จ  คือ  การประหยัดงบประมาณที่ ใช้ในการดำเนินงาน/โครงการ               
โดยภายหลังเมื่อโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้ว  พบว่ามีเงินเหลือจ่ายจากการบริหารโครงการมากน้อยเพียงใด  
แล้วนำมาคำนวณเทียบเป็นร้อยละ  ซึ่งจะนำมาเสนอหลังจากดำเนินการติดตามและประเมินผลแล้วเสร็จ 
                 2.1.2  ร้อยละของกิจกรรมโครงการที่มีการดำเนินโครงการได้ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด  เป็นการพิจารณาความสามารถในการดำเนินโครงการ  โดยโครงการสามารถดำเนินการ
แล้วเสร็จและสามารถใช้ประโยชน์ได้ในเวลาที่เหมาะสม  หรืออย่างน้อยไม่ควรล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้
ในแผนงาน/โครงการ  โดยจะนำโครงการที่อยู่ในแผนฯ ทั้งหมดมาพิจารณาว่าได้ดำเนินการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่  แล้วนำมาเทียบเป็นร้อยละ 

       2.2  ประสิทธิผล  มี  2  ตัวชี้วัด  คือ 
       2.2.1  ระดับความสำเร็จของการบรรจุเป้าหมายของโครงการ  เป็นการ            
วัดความสำเร็จของการดำเนินโครงการเมื่อเสร็จสิ้นซึ่งจะต้องได้ผลผลิต/ผลลัพธ์  ครบตามจำนวนเป้าหมาย          
ที่กำหนดไว้  และตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่หน่วยงานเจ้าของโครงการได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ  โดย
บรรลุเป้าหมายผลผลิตของโครงการ  จะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน/ผลผลิตของโครงการที่ได้เทียบกับ
เป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับผลผลิตของโครงการทุกตัวชี้วัด  โดยคิดคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในรายตัวชี้วัด
และนำมาคำนวณเป็นระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในภาพรวม 
           2.2.2  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  เป็นการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินโครงการจากประชาชนกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ  จำแนก
ตามโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562            
         2.3  ผลกระทบ  (ระดับผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการ)  เป็นการประเมิน
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย  โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือผล            
ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ  ส่วนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตร  จะเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อชุมชน  โดยจำแนกตามรายข้อคำถาม  
ดังนี้   1)  รายได้ของของคนในชุมชน  2)  ความมั่นคงของอาชีพ  3)  ราคาเครื่องอุปโภค  บริโภค                      
4)  สิ่งแวดล้อมในชุมชน  5)  สภาพพ้ืนที่ถนน/แหล่งน้ำ  6)  ความคล่องตัวในการเดินทาง  7)  ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน  8)  การดำเนินชีวิตประจำวัน  9)  ปัญหาต่าง ๆ  เช่น  อาชญากรรม  การย้ายถิ่นฐาน  
การต่อต้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   
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   ในการติดตามและประมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี  พ.ศ.  2562  มีโครงการแล้วเสร็จ             
ณ  วันที่  15  กันยายน  2562  จำนวน  155  โครงการ  จะประเมินเฉพาะโครงการบริการสาธารณะ  
โครงการพัฒนา  โครงการเกี่ยวกับพระราชพิธีจะไม่นำมาประเมิน  โดยจะสุ่มตัวอย่างโครงการที่จะประเมิน
ทั้งหมด  57  โครงการ  รายละเอียดดังนี้ 
            1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  และการกีฬา  
                          -  โครงการตามข้อบัญญัติดำเนินการแล้วเสร็จ  51  โครงการ   
คัดเลือก  (20%)  จำนวน  11  โครงการ  
                         -  โครงการจ่ายขาดเงินสะสมดำเนินการแล้วเสร็จ  5  โครงการ   
คัดเลือก  (20%)  จำนวน  1  โครงการ  
                    รวมโครงการที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล  จำนวน  12  โครงการ 
          2.  ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต   

     -  โครงการตามข้อบัญญัติดำเนินการแล้วเสร็จ  21  โครงการ   
คัดเลือก  (20%)  จำนวน  5  โครงการ 
                3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  

     -  โครงการตามข้อบัญญัติดำเนินการแล้วเสร็จ  4  โครงการ   
คัดเลือก  (20%)  จำนวน  1  โครงการ 
 
     4.  ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

    -  โครงการตามข้อบัญญัติดำเนินการแล้วเสร็จ  2  โครงการ   
คัดเลือก  (20%)  จำนวน  1  โครงการ 
                  5.  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  
                         -  โครงการตามข้อบัญญัติดำเนินการแล้วเสร็จ  42  โครงการ   
คัดเลือกจากพ้ืนที่ดำเนินการอำเภอละ  2  โครงการ  (อำเภอใดที่ดำเนินการ  1  โครการ  เลือก  1  โครงการ)    
คัดเลือกจำนวน  22  โครงการ  
                      -  โครงการจ่ายขาดเงินสะสมดำเนินการแล้วเสร็จ  17  โครงการ   
คัดเลือกจากพ้ืนที่ดำเนินการอำเภอละ  2  โครงการ  (อำเภอใดที่ดำเนินการ  1  โครการ  เลือก  1  โครงการ)  
คัดเลือกจำนวน  11  โครงการ  

     -  โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดำเนินการแล้วเสร็จ  1  โครงการา 
                     รวมโครงการที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล  จำนวน  34  โครงการ 

6.  ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     -  โครงการตามข้อบัญญัติดำเนินการแล้วเสร็จ  11  โครงการ   

คัดเลือก  (20%)  จำนวน  3  โครงการ 
                    7.  ยุทธศาสตร์ที่  7  การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า   

     -  โครงการตามข้อบัญญัติดำเนินการแล้วเสร็จ  1  โครงการ  
คัดเลือกจำนวน  1  โครงการ                
 
 



                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 
1. ผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น    
2. ผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  3 
ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

 
 
1.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ 

 
โดยในภาพรวมผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                 

(พ.ศ.  2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  สรุปผล
คะแนน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ร้อยละ น้ำหนัก ผลคะแนน 
ผลคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก 

1.  ความสอดคล้อง       
     1.1  ระดับผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผล 
           ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   

8.50 0.085 5.00 0.425 

     1.2  ระดับผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผล 
           โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

8.50 0.085 5.00 0.425 

2.  ความเพียงพอ  (ระดับความเพียงพอของงบประมาณ
เพ่ือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่น)   

16.60 0.166 2.59 0.430 

3.  ความก้าวหน้า  (ระดับความสำเร็จของการแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติ)   

16.60 0.166 2.94 0.488 

4.  ประสิทธิภาพ  (ระดับความเหมาะสมของงบประมาณกัน
เหลื่อมปี)   

16.60 0.166 1.00 0.166 

5.  ประสิทธิผล  (ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีผล
ต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม)   

16.60 0.166 3.60 0.598 

6.  ผลกระทบ  (ระดับผลกระทบของการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

16.60 0.166 4.41 0.732 

รวม 100 1.000  3.264 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 ช่วงคะแนน     การแปลผล 
 น้อยกว่า  1.50     ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

1.50 – 2.49      ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อย 
2.50 – 3.49      ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 
3.50 – 4.49      ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 

ตั้งแต่  4.50  ขึ้นไป     ผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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ผลการประเมิน  : 
  

จากผลการประเมินในภาพรวมของการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  คะแนนที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงานเท่ากับ  
3.26  โดยผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิในภาพรวม  อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง  
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1.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ 
 

  1.1  ความสอดคล้อง  มี  2  ตัวช้ีวัด  คือ  
 
      1.1.1  ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งคะแนนเฉลี่ยการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  คิดเป็น  ร้อยละ  89.09  โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยในรายประเด็นการ
พิจารณาดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 17.77 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13.64 
3.  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 65 57.68 
    3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (9.09) 
    3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (8.82) 
    3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (8.82) 
    3.4  วสิัยทัศน์ (5) (4.95) 
    3.5  กลยุทธ ์ (5) (4.95) 
    3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (4.14) 
    3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (4.41) 
    3.8  แผนงาน (5) (4.41) 
    3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (4.23) 
    3.10  ผลผลิต/โครงการ (5) (4.23) 

รวมคะแนน 100 89.09 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
เฉลี่ย 

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้                                                   
(1)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ  เช่น  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตำบล  ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอากาศ  
ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ  ลักษณะของไม้/        
ป่าไม้ ฯลฯ  ด้านการเมือง/การปกครอง  เช่น  เขตการ
ปกครอง  การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20            
(3) 
 

17.77    
2.77 

 
 

(2)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง  เช่น          
เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ  ประชากร  เช่น                
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  และช่วงอายุและ           
จำนวนประชากร ฯลฯ  

(2) 
 

1.77 

(3)  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม  เช่น  การศึกษา  
สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด  การสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ 

(2) 
 

1.77 

(4)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน  เช่น  การคมนาคม
ขนส่ง  การไฟฟ้า  การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ  

(2) 
 

1.86 

(5)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ  เช่น  การเกษตร              
การประมง  การปศุสัตว์  การบริการ  การท่องเที่ยว  
อุตสาหกรรม  การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

(2) 
 

1.77 

(6)  ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  เช่น  
การนับถือศาสนา  ประเพณีและงานประจำปี  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ภาษาถ่ิน  สินค้าพ้ืนเมือง  และของที่ระลึก ฯลฯ 
และอ่ืน ๆ  

(2) 
 

1.86 

(7)  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  น้ำ  ป่าไม้  
ภูเขา  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2) 
 

1.82 

(8)  การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล  จปฐ. 

(2) 
 

1.91 

(9)  การประชุมประชาคมท้องถิ่น  รูปแบบ  วิธีการและการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น  โดยใช้กระบวนการ
ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมตรวจสอบ  ร่วมรับ
ประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 
 

2.23 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน
เฉลี่ย 

2.  การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้                                                     
(1)  การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง  ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น  รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ  Thailand 
4.0  

15                    
(2) 

 

13.64    
1.86 

(2)  การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้  ผลของการบังคับใช้  สภาพการณ์ที่
เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1) 
 

1.00 

(3)  การวิเคราะห์ทางสังคม  เช่น  ด้านแรงงาน  
การศึกษา  สาธารณสุข  ความยากจน  อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี  จารีต  ประเพณี วัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นต้น 

(2) 
 

1.77 

(4)  การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ  ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน  การส่งเสริมอาชีพ  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ  สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ทั่วไป  เป็นต้น 

(2) 
 

1.82 

(5)  การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม  พ้ืนที่สีเขียว  ธรรมชาติ
ต่างๆ  ทางภูมิศาสตร์  กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน  การ
ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) 
 

1.86 

(6)  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis  ที่อาจส่งผล        
ต่อการดำเนินงาน  ได้แก่  S-Strength  (จุดแข็ง)             
W-Weakness  (จุดอ่อน)  O-Opportunity  (โอกาส) 
และ  T-Threat  (อุปสรรค) 

(2) 
 

1.73 

(7)  สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
เชิงพ้ืนที่  มีการนำเสนอปัญหา  ค้นหาสาเหตุของปัญหา
หรือสมมุติฐานของปัญหา  แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือ
วิธีการแก้ไขปัญหา  การกำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไข
ปัญหา 

 (2) 
 

1.59 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
เฉลี่ย 

2.  การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ  (ต่อ) 

(8)  สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และ
การเบิกจ่ายงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 -
2560  เช่น  สรุปสถานการณ์การพัฒนา  การตั้ง
งบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ  กาประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  และการ
ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) 
 

1.00 

(9)  ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ              
พ.ศ.2557 – 2560  เช่น  ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ  
ผลกระทบ  และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่าน
มาและแนวทางการแก้ไข  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 – 
2560  

(1) 
 

1.00 

3.  ยุทธศาสตร์          
3.1  ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้                                              
สอดคล้องกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น  ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์
ชาติ  20  ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ  
Thailand  4.0  

65                   
(10) 

 

57.68     
9.09 

3.2  ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์จังหวัด  และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ Thailand 
4.0  

(10) 
 

8.82 

3.3  ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาล  หลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  และ  Thailand  4.0   

(10) 
 

8.82 

3.4  วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์  ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน  สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 
 

4.95 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
เฉลี่ย 

3.5  กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ  ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์  หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง
ที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 

4.59 

3.6  เป้าประสงค์แต่ละ     
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน  มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดที่ชัดเจน 

(5) 
 

4.14 

3.7  จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง
เกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง  ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

4.41 

3.8  แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  
กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิด
จากเป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์  จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน  นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาสี่ปี  โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 

4.41 

3.9  ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 
Thailand  4.0  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 
 

4.23 

3.10  ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ  เป็นผลผลติที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการ
ที่เป็นชุด  กลุ่ม  หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน  ลักษณะ
เดียวกัน  เป็นต้น  เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(5) 
 

4.23 

รวมคะแนน 100 89.09 
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เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับคะแนน คำอธิบาย 

1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  น้อยกว่าร้อยละ  50 

2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ร้อยละ  50 - 59 

3 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ร้อยละ  60 - 69 

4 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ร้อยละ  70 - 79 

5 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ตั้งแตร่้อยละ  80  ขึ้นไป   

 
ผลการประเมิน  :  ระดับ  5.00 
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   1.1.2  ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ              
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งคะแนนเฉลี่ยการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  คิดเป็น  ร้อยละ  89.92  โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยในรายประเด็นการ
พิจารณาดังนี้ 
 

                      ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 
1.  สรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8.86 
2.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.86 
3.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.50 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8.91 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 54.68 
    5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (4.59) 
    5.2  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.50) 
    5.3  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนนำไปสู่การ 
          ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (4.41) 

    5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  20  ปี (5) (4.55) 
    5.5  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
          เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (4.64) 

    5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand  4.0  (5) (4.45) 
    5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.45) 
    5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
          มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.32) 

    5.9  งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4.55) 
    5.10  มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.68) 
    5.11  มีการกำหนดตัวชี้วัด  (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์   
            และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) (4.68) 

    5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4.86) 
รวมคะแนน 100 89.82 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน
เฉลี่ย 

1.  การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ใช้ในการวิเคราะห์  SWOT 
Analysis/  Demand  (Demand  Analysis)/  Global 
Demand  และ  Trend  ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,          
ด้านสังคม,  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8.86 

2.  การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1)  การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ  เพื่อนำมาใช้วัดผล
ในเชิงปริมาณ  เช่น  การวัดผลจำนวนโครงการ  กิจกรรม 
งานต่างๆ ก็คือ ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่  จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้
เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ  (Efficiency)  
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
2)  วิเคราะห์ผลกระทบ/  สิ่งที่กระทบ  (Impact)  
โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ  (Quantitative) 

10 8.86 

3.  การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1)  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ 
โครงการ  กิจกรรม  งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ 
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่หรือไม่  ประชาชนพึงพอใจหรือไม่  สิ่งของ 
วัสดุ  ครุภัณฑ์  การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง  คงทน  ถาวร  สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่  ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล  (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ  รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
2)  วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ  (Impact)  
โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ  (Qualitative) 

10 8.50 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน
เฉลี่ย 

4.  แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1)  วิเคราะห์แผนงาน  งานที่เกิดจากด้านต่างๆ  มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้  
SWOT  Analysis /  Demand  (Demand Analysis)/   
Global  Demand/  Trend  หรือหลักการบูรณาการ  
(Integration)  กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่
ติดต่อกัน                                                                             
2)  วิเคราะห์แผนงาน  งาน  ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน  หลักประชารัฐ  
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10 8.91 

5.  โครงการพัฒนา              
5.1  ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้                                             
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้  ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้น
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60                     
(5) 

54.68    
4.59 

 

5.2  กำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน  (clear  objective)  โครงการต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ  
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล  วิธีการดำเนินงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มีความเป็นไปได้ชัดเจน           
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4.50 

5.3  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)  
มีความชัดเจนนำไปสู่
การตั้งงบประมาณ
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร  มีผลผลิตอย่างไร  กลุ่มเป้าหมาย 
พ้ืนที่ดำเนินงาน  และระยะเวลาดำเนินงาน  อธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้ทำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ         
จบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ             
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดลงไปว่า           
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก  ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4.41 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน
เฉลี่ย 

5.4  โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์  20  ปี 

โครงการสอดคล้องกับ  (1)  ความมั่นคง                      
(2)  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน               
(3)  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน              
(4)  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม          
ทางสังคม  (5)  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต        
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (6)  การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อให้เกิด
ความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน 

(5) 4.55 

5.5  เป้าหมาย  (ผลผลิต
ของโครงการ)  มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  โดย  (1)  ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (2)  ยึดคนเป็นศูนย์
การพัฒนา  (3)  ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
20  ปี  (4)  ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย  2579  
(5)  ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน  5  ปี  ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะเวลายาว  ภายใต้แนวทางการพัฒนา  
(1)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง    (2)  การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3)  การลดความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคม  (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง  (5)  การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม          
(6)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 4.64 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน
เฉลี่ย 

5.6  โครงการมีความ
สอดคล้องกับ  
Thailand 4.0  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  Value – Based  Economy  
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  ทำน้อยได้มาก 
เช่น  (1)  เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า  โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม  (2)  เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์  และนวัตกรรม  (3)  เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ  ความคิด
สร้างสรรค์  นวัตกรรม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และการ
วิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ  
เช่น  ด้านการเกษตร  เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข  
วัฒนธรรม ฯลฯ  

(5) 4.45 

5.7  โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น  เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด  
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้  
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อ
หรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น
ที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 4.45 

5.8  โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง  มั่ง
คั่ง  ยั่งยืน   ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ  เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้  เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)  

(5) 4.32 

5.9  งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ  5 
ประการในการจัดทำโครงการ  ได้แก่  (1)  ความประหยัด  
(Economy)  (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)             
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  (4) ความ
ยุติธรรม  (Equity)  (5) ความโปร่งใส (Transparency)  

(5) 4.55 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน
เฉลี่ย 

5.10  มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธี งบประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง  หลักของราคา
กลาง  ราคากลางท้องถิ่น  มีความโปร่งใสในการกำหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  มีความคลาดเคลื่อน
ไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  เงินสะสม  
หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ  

(5) 4.68 

5.11  มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI)  และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน  (Key  Performance 
Indictor : KPI)  ที่สามารถวัดได้  (measurable)   ใช้บอก
ประสิทธิผล  (Efficiency)  ได้  เช่น  การกำหนดความพึง
พอใจ  การกำหนดร้อยละ  การกำหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ  (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5) 4.68 

5.12  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดำเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้          
การได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์  ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
คำนึงถึง  (1)  มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการดำเนินงานตามโครงการ  (2)  วัดและประเมินผล
ระดับของความสำเร็จได้  (3)  ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติ
ได้  (4)  เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง             
(5)  ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้  

(5) 4.86 

 รวมคะแนน 100 89.82 
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เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับคะแนน คำอธิบาย 

1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  น้อยกว่าร้อยละ  50 

2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ร้อยละ  50 - 59 

3 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ร้อยละ  60 - 69 

4 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ร้อยละ  70 - 79 

5 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ตั้งแตร่้อยละ  80  ขึ้นไป   

 
ผลการประเมิน  :  ระดับ  5.00 
  
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ   

จากการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
ได้มคีณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะประเด็นในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ดังนี้  
  -  ชื่อโครงการบางโครงการไม่ชัดเจน 
  -  กระบวนการขับเคลื่อนโครงการยังคงเป็นรูปแบบเดิม  เช่น  การบรรยายมีการนำ
นวัตกรรมมาใช้ไม่มากเท่าที่ควร  และไม่เน้นการฝึกปฏิบัติ 
  -  บางโครงการตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ไม่ท้าทาย   
  -  บางโครงการตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
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  2.2  ความเพียงพอ  (ระดับความเพียงพอของงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
       ความเพียงพอของงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยพิจารณาจากรายรับ

ของหน่วยงานทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล  การเก็บภาษีท้องถิ่น  และแหล่งเงินทุนต่าง ๆ  เปรียบเทียบ
กับรายจ่ายที่ต้องการใช้จริงในการดำเนินงาน/โครงการที่บรรจุไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
ผลการดำเนินงาน  : 

รายการ วงเงิน  (บาท) 
1.  ความต้องการงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินโครงการ 2,636,538,416 
2.  รายรับจริง  (รวมเงินอุดหนุน) 1,392,196,918.91 
ร้อยละของรายรับจริงเทียบกับความต้องการงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินโครงการ  

 
การคำนวณ  :         1,392,196,918.91     ×  100  =  52.80    
            2,636,538,416   
 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ระดับคะแนน คำอธิบาย 
1 สัดส่วนของรายรับเมื่อเทียบกับความต้องการงบประมาณรายจ่ายที่ต้องการสำหรับงาน/

โครงการทั้งหมด  มีน้อยกว่าร้อยละ  40 
2 สัดส่วนของรายรับเมื่อเทียบกับความต้องการงบประมาณรายจ่ายที่ต้องการสำหรับงาน/

โครงการทั้งหมด  อยู่ในช่วงร้อยละ  41 - 60 
3 สัดส่วนของรายรับเมื่อเทียบกับความต้องการงบประมาณรายจ่ายที่ต้องการสำหรับงาน/

โครงการทั้งหมด  อยู่ในช่วงร้อยละ  61 - 70 
4 สัดส่วนของรายรับเมื่อเทียบกับความต้องการงบประมาณรายจ่ายที่ต้องการสำหรับงาน/

โครงการทั้งหมด  อยู่ในช่วงร้อยละ  71 - 80 
5 สัดส่วนของรายรับเมื่อเทียบกับความต้องการงบประมาณรายจ่ายที่ต้องการสำหรับงาน/

โครงการทั้งหมด  มากกว่าร้อยละ  80   
 
ผลการประเมิน  :  ระดับ  2.59 
 
  สรุปผลการประเมิน   :  พบว่างบประมาณเพ่ือการขับ เคลื่ อนแผนพัฒนาท้องถิ่น                       
โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบระหว่างความต้องการงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินโครงการ  จำนวน  
2,636,538,416  บาท  กับรายรับจริง  (รวมเงินอุดหนุน)  จำนวน  1,392,196,918.91  บาท  คิดเป็นร้อยละ  
52.80  โดยผลการประเมินอยู่ในระดับ  2.59  (ระดับปานกลาง)  ซึ่งหมายถึงจะมีผลต่อจำนวนโครงการ            
ที่สามารถจะดำเนินการได้  เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการทั้งหมดซึ่งพิจารณาจัดสรรได้อย่างมีข้อจำกัด     
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3.1  ความก้าวหน้า  (ระดับความสำเร็จของการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ) 
       การประเมินความสำเร็จของการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัตินั้น  พิจารณาจาก

จำนวนโครงการแต่ละยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.  2561 – 2565)  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562)  ที่มีการนำไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติหรือการเบิกจ่าย    
ในระดับแผนงาน/โครงการมีจำนวนทั้งสิ้นเท่าใด  เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการที่มีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2562 

 
ผลการดำเนินงาน  : 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
ที่มีการ
เบิกจ่าย 

1.  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา    วัฒนธรรม  และการกีฬา 304 109 35.86 
2.  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 83 51 61.45 
3.  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 16 6 37.50 
4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 2 28.57 
5.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 525 84 16.00 
6.  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 47 21 44.68 
7.  การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 2 1 50.00 

รวมทั้งหมด 984 274 27.85 
 
***หมายเหตุ  จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายคำนวณจาก  โครงการตามข้อบัญญัติ,  โครงการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่,      
                   โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  และโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



31 
 

การคำนวณ  : 

ยุทธศาสตร์ คะแนน
ประเมิน 

น้ำหนัก 
(WI) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ที่ได้  
(CI) 

คะแนน           
ถ่วงน้ำหนัก
(WI)×(CI) 1 2 3 4 5 

1.  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา    
วัฒนธรรม  และการกีฬา 

35.86 0.15 20 30 40 50 60 2.59 0.39 

2.  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

61.45 0.15 20 30 40 50 60 5.00 0.75 

3.  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 37.50 0.14 20 30 40 50 60 2.75 0.39 
4.  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

28.57 0.14 20 30 40 50 60 1.86 0.26 

5.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

16.00 0.14 20 30 40 50 60 0.80 0.11 

6.  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 44.68 0.14 20 30 40 50 60 3.47 0.49 
7.  การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงาน
อย่างมีคุณค่า 

50.00 0.14 20 30 40 50 60 4.00 0.56 

น้ำหนักรวม  1.00 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 2.942 

 
ผลการประเมิน  :  ระดับ  2.94   
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4.1  ประสิทธิภาพ  (ระดับความเหมาะสมของงบประมาณกันเหลื่อมปี)   
       พิจารณาจากประสิทธิภาพของการใช้จ่ายเงินงบประมาณว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่  

เนื่องจากการทำงานจะสัมพันธ์กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผน  ดังนั้น  หากการดำเนินการตามแผน           
ที่มีประสิทธิภาพจะสามารถชี้ให้เห็นได้จากการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  (งบลงทุน)  เป็นจำนวน
มาก ๆ  ซึ่งจะทำให้การพัฒนาประสบผลสำเร็จและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
ผลการดำเนินงาน  : 

รายการ วงเงิน  (บาท) 
1.  งบประมาณกันเหลื่อมปี 90,989,159.51 
2.  งบประมาณทั้งหมด  (งบลงทุน) 175,447,490 
ร้อยละของรายรับจริงเทียบกับความต้องการงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินโครงการ  
 
การคำนวณ  :  
     
วงเงินกันเหลื่อมปีเทียบกับงบลงทุน        90,989,159.51     ×  100  =  51.86    
                               175,447,490   
 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ระดับคะแนน คำอธิบาย 
1 มีการกันเงินเหลื่อมปีตั้งแต่ร้อยละ  50  ของงบประมาณลงทุนทั้งหมดขึ้นไป 
2 มีการกันเงินเหลื่อมปีร้อยละ  40 - 49  ของงบประมาณลงทุนทั้งหมด 
3 มีการกันเงินเหลื่อมปีร้อยละ  30 - 39  ของงบประมาณลงทุนทั้งหมด 
4 มีการกันเงินเหลื่อมปีร้อยละ  20 - 29  ของงบประมาณลงทุนทั้งหมด 
5 ไม่มีการกันเงินเหลื่อมปี 

 
ผลการประเมิน  :  ระดับ  1.00   
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5.1  ประสิทธิผล  (ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีผลต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 
       ท้องถิ่นในภาพรวม) 

        การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  เป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์  ทั้งหมด  7  ยุทธศาสตร์  
โดยสุ่มจากผู้นำชุมชน/ผู้บริหารหน่วยงาน  กลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  30    ราย  จะประเมินความพึงพอใจต่อการ

วัดชัยภูมิในภาพรวมเป็นรายยุทธศดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังห าสตร์   

 
ผลการดำเนินงาน  : 

ยุทธศาสตร์ �̅� S.D. 
การแปรผล             

ความพึงพอใจ 
1.  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  และการกีฬา 3.73 0.78 มาก 
2.  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.57 0.86 มาก 
3.  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 3.40 0.97 ปานกลาง 
4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.63 1.13 มาก 
5.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 3.93 0.91 มาก 
6.  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 3.60 1.00 มาก 
7.  การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 3.33 1.03 ปานกลาง 
 3.60 0.95 มาก 

            
ผลการประเมิน  :  ระดับ  3.60 
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6.1  ผลกระทบ  (ระดับผลกระทบของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)   
        เป็นการวัดผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 
– 2565)  ทุกยุทธศาสตร์ในภาพรวม  โดยแนวทางในการดำเนินการได้จัดทำและวัดผลจากแบบสอบถาม             
ที่สร้างขึ้นตามแนวคิดและทฤษฎีการประเมิน  ประกอบด้วย  1) ด้านรายได้  2) ด้านการประกอบอาชีพ             
3) ด้านสินค้าอุปโภค  บริโภค  4) ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม  5) ด้านความขัดแย้งทางสังคม  และ 6) ด้านการเสียโอกาส 

 
ผลการดำเนินงาน  : 

ยุทธศาสตร์ 
คะแนน
ประเมิน 

น้ำหนัก 
(WI) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ที่ได้  
(CI) 

คะแนน           
ถ่วง

น้ำหนัก
(WI)×(CI) 

1 2 3 4 5 

1.  ด้านรายได้  หมายถึง                
ท่านพึงพอใจกับรายได้ที่เปลี่ยนไป 
จากเดิม 

0.66 0.166 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 4.30 0.71 

2.  ด้านการประกอบอาชีพ  หมายถึง  
ท่านประกอบอาชีพอ่ืน/  มีความ
จำเป็นต้องมีอาชีพเสริมเพิม่เตมิ             
จากอาชีพเดิม 

0.67 0.166 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 4.35 0.72 

3.  ด้านสินค้าอุปโภค  บริโภค  
หมายถึง  อาหาร  สิ่งของ  เครื่องใช้
ในชีวิตประจำวันมรีาคาสูงขึ้น 

0.63 0.167 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 4.15 0.69 

4.  ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม  หมายถึง  
สภาพพื้นที่เปลี่ยนไปจากเดมิ  ขยะ  
มลพิษทางเสียง  ฝุ่นละออง  น้ำเสยี  
เป็นต้น 

0.77 0.167 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 4.85 0.81 

5.  ด้านความขัดแย้งทางสังคม  
หมายถึง  ความไมเ่ป็นธรรมในการ
จัดสรรพื้นที่ท่ีไดร้ับประโยชน์  เพือ่น
บ้านมีความขัดแย้งกันเอง 

0.70 0.167 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 4.50 0.75 

6.  ด้านการเสียโอกาส  หมายถึง  
ท่านมีความต้องการให้  อบจ.
ช่วยเหลือ  เรื่องอื่น 

0.67 0.167 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 4.35 0.73 

น้ำหนักรวม  1.000 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ  4.41 

 
ผลการประเมิน  :  ระดับ  4.41   
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2.  ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    
   โดยในภาพรวมผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น       
(พ.ศ.  2561 - 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  สรุปผล
คะแนน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

    ประเด็น/ตัวช้ีวัด ร้อยละ น้ำหนัก ผลคะแนน 
ผลคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก 

1.  ประสิทธิภาพ       
     1.1  ร้อยละของการประหยัดงบประมาณ   16.50 0.165 2.99 0.493 
     1.2  ร้อยละของกิจกรรมโครงการที่มีการดำเนิน 
           โครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด   

16.50 0.165 5.00 0.825 

2.  ประสิทธิผล         
     2.1  ระดับความสำเร็จของการบรรจุเป้าหมาย 
           ของโครงการ 

16.50 0.165 4.90 0.809 

     2.2  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ   16.50 0.165 4.08 0.673 
3.  ผลกระทบ  (ระดับผลกระทบที่เกิดจากการดำเนิน 
    โครงการ)   

34.00 0.340 2.82 0.959 

รวม 100 1.000   3.759 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

 ช่วงคะแนน     การแปลผล 
 น้อยกว่า  1.50     ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

1. 50 – 2.49     ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อย 
2. 50 – 3.49     ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 
3. 50 – 4.49     ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 
ตั้งแต่  4. 50  ขึ้นไป     ผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 
ผลการประเมิน  : 
  จากผลการประเมินการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ  .2561 – 2565)            
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  พ .ศ  . 2562  คะแนนที่ได้จากการประเมินผลการ
ดำเนินงานเท่ากับ  3.76  โดยผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิในภาพรวม  อยู่ในเกณฑ์
ระดับมาก 
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  รายละเอียดของโครงการที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล 
 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
ตาม

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ที่มีการ
เบิกจ่าย 

ติดตามและ
ประเมินผล 

1.  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  และการกีฬา 304 109 12 
2.  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 83 51 7 
3.  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 16 6 1 
4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 2 1 
5.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร 

525 84 34 

6.  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 47 21 3 
7.  การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 2 1 1 

รวมทั้งหมด 984 274 59 
 
  คำอธิบาย 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  และการกีฬา 
  -  โครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จำนวน  109  โครงการ  ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผล  จำนวน  12  โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
-  โครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จำนวน  51  โครงการ  ดำเนินการติดตามและ

ประเมินผล  จำนวน  7  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
-  โครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จำนวน  6  โครงการ  ดำเนินการติดตามและ

ประเมินผล  จำนวน  1  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  โครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จำนวน  2  โครงการ  ดำเนินการติดตามและ

ประเมินผล  จำนวน  1  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
-  โครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จำนวน  84  โครงการ  ดำเนินการติดตามและ

ประเมินผล  จำนวน  34  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
-  โครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จำนวน  21  โครงการ  ดำเนินการติดตามและ

ประเมินผล  จำนวน  3  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่  7  การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
-  โครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จำนวน  1  โครงการ  ดำเนินการติดตามและ

ประเมินผล  จำนวน  1  โครงการ 
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2.  ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

2.1  ประสิทธิภาพ  มี  2  ตัวชี้วัด  คือ 
 

         2.1.1  ร้อยละของการประหยัดงบประมาณ   
                      เป็นการพิจารณาความสามารถในการบริหารโครงการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยตัวชี้วัดความสำเร็จ  คือ  การประหยัด
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน /โครงการ   โดยภายหลังเมื่อโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้ว  พบว่ามีเงินเหลือ
จ่ายจากการบริหารโครงการมากน้อยเพียงใด  แล้วนำมาคำนวณเทียบเป็นร้อยละ   

 
ผลการดำเนินงาน  :           หน่วย  :  บาท 

ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ จ่ายจริง คงเหลือ 
คงเหลือ
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  และการกีฬา 
1.  โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  สถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  2562 

300,000 300,000 0.00 0.00 

2.  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 

978,972 956,140 22,832 2.33 

3.  โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พ.ศ. 2551  (ฉบับปรับปรุง  2560)  ของสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  
2562 

200,000 200,000 0.00 0.00 

4.  โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้บริหาร  ครู  
นักเรียน  และบุคลากร  สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ  เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น  ระดับประเทศ 

545,528 447,615 97,913 17.95 

5.  โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OSOP) 285,500 285,500 0.00 0.00 
6.  โครงการไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล                 
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 

500,000 493,000 7,000 1.40 

7.  โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์              
โรงเรียนกวางโจนศึกษา   

117,000 116,500 500 0.43 

8.  โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์                  
โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม   

498,000 497,500 500 0.10 

9.  โครงการก่อสร้างห้องส้วม  โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 477,000 476,000 1,000 0.21 
10.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก             
ผิวปู  Asphaltic  Concrete  โรงเรียนเพชรวิทยาคาร   

494,000 493,000 1,000 0.20 
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11.  โครงการปรับปรุงอาคารเรียน  (อาคาร  2  และ  3)  
โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม   

500,000 499,500 500 0.10 

12.  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าด้วยระบบไฟฟ้า             
ส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์  โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  2  

487,500 487,000 500 0.10 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 
จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562 

200,000 190,240 9,760 4.88 

2.  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มทอผ้าฝ้ายและผ้าไหม
มัดหมีจ่ังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562 

268,000 267,980 20 0.01 

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปรรูปผลผลิต             
ทางการเกษตร  (กาแฟ)  จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562 

300,000 298,910 1,090 0.36 

4.  โครงการส่งเสริมการผลิตพืชทางการเกษตรปลอดภัย
ครบวงจรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ  

1,000,000 998,946 1,054 0.11 

5.  โครงการอบรมสัมมนาการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  TO  BE  NUMBER  ONE  

70,000 70,000 0.00 0.00 

6.  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน              
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  (อุดหนุน
งบประมาณให้กับตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ) 

6,500,000 6,500,000 0.00 0.00 

7.  โครงการนำเสนอผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  TO  BE  NUMBER  ONE  
จังหวัดชัยภูมิ  ปีงบประมาณ  2562  (อุดหนุน
งบประมาณให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ) 

234,000 234,000 0.00 0.00 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
1.  โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ร้านของฝาก  (OTOP)  เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562   

199,000 198,997.66 2.34 0.00 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.  โครงการอนุรักษ์พัฒนาปรับปรุงดูแล  บำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  (โครงการ  “1  
อปท.  1  ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  ประจำปี           
พ.ศ.  2562) 

500,000 176,000 324,000 64.80 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข้อบัญญัติ     

1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาง
บ้านเมืองคง  หมู่ที่  2  ตำบลบ้านเพชร - บ้านโนนดินจี่  
หมู่ที่  5  ตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  
(ระยะที่  1) 

2,000,000 1,110,000 890,000 44.50 

2.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                
ผิวปู  Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านประดู่งาม  
หมู่ที่  8  ตำบลห้วยยายจิ๋ว  อำเภอเทพสถิต -                        
บ้านโคกเพชร  หมู่ที่  1  ตำบลโคกเพชรพัฒนา              
อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

1,162,000 847,700 314,300 24.05 

3.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  ผิวปู  Asphaltic  
Concrete  ดำเนินการโดยวิธ ี RECYCLING  สายทาง  
ชย.ถ.1-0055  บ้านสันติสุข – บ้านโสกมะตูม              
อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ 

2,000,000 1,180,000 820,000 41.00 

4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาง
บ้านปาคา  หมู่ที่  12  ตำบลเจาทอง – บ้านนาระยะ  
หมู่ที่  1  ตำบลวังทอง  อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 

1,500,000 1,180,000 320,000 21.33 

5.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านท่าศาลา  หมู่ที่  2  
ตำบลบ้านตาล - บ้านเขาดิน  หมู่ที่  5  ตำบลหัวทะเล   
อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

1,913,000 1,302,000 611,000 31.94 

6.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านยางเกี่ยวแฝก        
หมู่ที่  3  ตำบลวะตะแบก – บ้านหนองผักบุ้ง  หมู่ที่  18           
ตำบลห้วยยายจิ๋ว  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

838,000 627,800 210,200 25.08 

7.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  สายทางบ้านห้วยแย้  
หมู่ที่  9  ตำบลห้วยแย้ - บ้านหัวสะพาน  หมู่ที่  6  
ตำบลวังตะเฆ่  อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 

1,000,000 540,000 460,000 46.00 

8.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  สายทางบ้านหนอง
คลอง  หมู่ที่  5  ตำบลโสกปลาดุก - บ้านกระจวน              
หมู่ที่  4  ตำบลโคกสะอาด  อำเภอหนองบัวระเหว  
จังหวัดชัยภูมิ 

1,000,000 400,000 600,000 60.00 

9.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                 
สายทางบ้านสระโพนทอง  หมู่ที่  4  ตำบลสระโพนทอง 
- บ้านนกเอ้ียงเก่า  หมู่ที่  6  ตำบลบ้านหัน                  
อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ 

1,040,000 598,000 442,000 42.50 
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10.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                 
สายทางบ้านปาปอแดง  หมู่ที่  8  ตำบลภูแลนคา -  
บ้านใหม่หนองแดง  หมู่ที่  9  ตำบลชีบน                       
อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภมูิ  

2,080,000 1,380,000 700,000 33.65 

11.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  ดำเนนิการโดยวิธี  
RECYCLING  สายทางบ้านธาตุงาม  หมู่ที่  17  
ตำบลผักปัง – บ้านแดง   หมู่ที่ 13  ตำบลหนองตูม  
อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

970,000 510,000 460,000 47.42 

12.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก           
สายทางบ้านเดื่อ  หมู่ที่  1  ตำบลบ้านเดื่อ -                      
บ้านกุดจิก  หมู่ที่  8  ตำบลหนองข่า                        
อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ 

3,000,000 1,798,219.50 1,201,780.50 40.06 

13.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก              
สายทางบ้านหนองไผ่ล้อม  หมู่ที่  5                   
ตำบลหนองบัวใหญ่ –   บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  8  
ตำบลบ้านกอก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ

460,000 453,000 7,000 1.52 

14.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                 
สายทางบ้านฝาย  หมู่ที่  1,  3  ตำบลหนองขาม -  
บ้านดอนหัน  หมู่ที่  2  ตำบลโนนสะอาด                
อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

1,000,000 629,000 371,000 37.10 

15.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                 
สายทางบ้านโนนทัน  หมู่ที่  5  ตำบลบ้านเล่า -               
บ้านมอดินแดง  หมู่ที่  4  ตำบลรอบเมือง               
อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ 

500,000 489,000 11,000 2.20 

16.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                 
สายทางบ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านเล่า 
–  บ้านนาวัง  หมู่ที่  2  ตำบลนาเสียว                
อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 

2,000,000 1,286,000 714,000 35.70 

17.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                  
สายทางบ้านสายบัวแดง  หมู่ที่  6                            
ตำบลช่องสามหมอ - บ้านโสกกกแดง  หมู่ที่  5  
ตำบลโคกมั่งงอย  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

1,000,000 579,000 421,000 42.10 

18.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก           
ผิวปู  Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านโนนลาน  
หมู่ที่  4  ตำบลถ้ำวัวแดง - บ้านหลักแดน  หมู่ที่  9  
ตำบลวังชมภู  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

2,000,000 1,386,000 614,000 30.70 
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19.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาง
บ้านหลุบงิ้ว  หมู่ที่  5  ตำบลบ้านกอก - บ้านหนองพง  
หมู่ที่  6  ตำบลหนองบัวโคก  อำเภอจัตุรัส                
จังหวัดชัยภูมิ 

1,964,000 1,198,000 766,000 39.00 

20.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  ผิวปู  Para  
Asphalt  Concrete  ดำเนินการโดยวิธี  Recycling  
สายทาง  ชย.ถ.1-0061  บ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น                    
(ตอนที่  2)  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

4,960,000 2,900,000 2,060,000 41.53 

21.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านเขว้า  หมู่ที่  1  
ตำบลบ้านเขว้า - บ้านโนนเสาเล้า  หมู่ที่  3                    
ตำบลโนนแดง  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

1,925,000 1,232,000 693,000 36.00 
 

22.  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น  สายทาง
บ้านโคกม่วง  หมู่ที่  9  ตำบลหนองสังข์ - บ้านแก้ง       
หมู่ที่  4  ตำบลบ้านแก้ง  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 

1,882,000 1,408,000 474,000 25.19 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     
1.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์
คอนกรีต  รหัสทางหลวงท้องถิ่น  ชย.ถ.1-0061                
บ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น   (ตอนที่  2)               
อำเภอหนองบัวแดง  กว้าง  6  เมตร  ยาว  1,285  
เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
10,280  ตารางเมตร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

5,320,000 2,800,000 2,520,000 47.37 

จ่ายขาดเงินสะสม     
1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาง
บ้านเมืองเก่า  หมู่ที่  5  ตำบลบ้านยาง - บ้านเขวา              
หมู่ที่  5  ตำบลบ้านบัว  อำเภอเกษตรสมบูรณ์                  
จังหวัดชัยภูมิ 

   421,000  420,000              1,000 0.24 

2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาง
บ้านเกาะมะนาว  หมู่ที่  1  ตำบลเกาะมะนาว -                
บ้านหนองตาไก้  หมู่ที่  8  ตำบลบ้านชวน                     
อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

479,000 478,000 1,000 0.21 

3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาง
บ้านนาสีนวล  หมู่ที่  5  ตำบลนาเสียว – บ้านตาดโตน  
หมู่ที่  1  ตำบลนาฝาย  อำเภอเมืองชัยภูมิ                 
จังหวัดชัยภูมิ 

445,000 444,000 1,000 0.22 
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4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาง
บ้านซับพระไวย์  หมู่ที่  6  ตำบลโพนทอง -                   
บ้านห้วยบงเหนือ  หมู่ที่  2  ตำบลห้วยบง                 
อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 

499,000 498,000 1,000 0.20 

5.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete สายทางบ้านหนองแวงศรีพัฒนา  
หมู่ที่  20  ตำบลบ้านเพชร – บ้านกุดตาลาด  หมู่ที่  2  
ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

500,000 499,000 1,000 0.20 

6.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านห้วยยาง  หมู่ที่  9  
ตำบลรังงาม  อำเภอเนินสง่า – บ้านหนองไผ่ล้อม                  
หมู่ที่  5  ตำบลหนองบัวใหญ่  อำเภอจัตุรัส                   
จังหวัดชัยภูมิ 

497,000 496,000 1,000 0.20 

7.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านหนองฉิม  หมู่ที่  3  
ตำบลหนองฉิม - เชื่อมเขตตำบลรังงาม  อำเภอเนินสง่า  
จังหวัดชัยภูมิ 

494,000 493,000 1,000 0.20 

8.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านซับหมี  หมู่ที่  6  
ตำบลวะตะแบก - บ้านยางเตี้ย  หมู่ที่  7  ตำบลห้วย
ยายจิ๋ว  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

380,000 379,000 1,000 0.26 

9.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านซับไทร  หมู่ที่  15  
ตำบลวะตะแบก  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ -         
บ้านห้วยน้ำเค็ม  หมู่ที่  8  ตำบลบึงปรือ                 
อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

490,000 489,000 1,000 0.20 

10.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านหลุบงิ้ว  หมู่ที่  5  
ตำบลบ้านกอก - บ้านสำโรงโคก  หมู่ที่  6                        
ตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  

323,000 322,000 1,000 0.31 

11.  โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง  ผิวปู  Para  
Asphalt  Concrete  สายทาง  ชย.ถ.1-0099                   
บ้านหนองบัวใหญ่ - บ้านสระสี่เหลี่ยม  อำเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ   

491,000 490,000 1,000 0.20 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ จ่ายจริง คงเหลือ 
คงเหลือ
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
1.  โครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใฝ่ใจเรียนรู้สู่หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1,600,000 1,600,000 0.00 0.00 

2.  โครงการฝึกอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562  
และศึกษาดูงาน      

1,221,700 1,220,646 1,054 0.09 

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

501,000 500,703 297 0.06 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
1.  โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจังหวัดชัยภูมิ  
ประจำปี  2562   

486,000 485,768 232 0.05 
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การคำนวณ  : 

ยุทธศาสตร์/โครงการ คะแนน
ร้อยละ 

น้ำหนัก 
(WI) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ที่ได้ 
(CI) 

คะแนน 
ถ่วง

น้ำหนัก
(WI)×(CI) 1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  และการกีฬา 

1.  โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูสู้่กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  สถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ ประจำปีงบประมาณ  2562 

0.00 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 1.00 0.017 

2.  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

2.33 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 5.00 0.085 

3.  โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พ.ศ. 2551  (ฉบับปรับปรุง  2560)  ของสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ ประจำปี  2562 

0.00 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 1.00 0.017 

4.  โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้บริหาร  ครู  
นักเรียน  และบุคลากร  สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ  เขา้ร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น  ระดับประเทศ 

17.95 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 5.00 0.085 

5.  โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OSOP) 0.00 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 1.00 0.017 

6.  โครงการไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล  โรงเรียนเพชร
วิทยาคาร 

1.40 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 4.60 0.078 

7.  โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  โรงเรียน
กวางโจนศึกษา   

0.43 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 1.57 0.027 

8.  โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์  โรงเรียน              
บ้านเด่ือวิทยาคม   

0.10 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 1.13 0.019 

9.  โครงการก่อสร้างห้องส้วม  โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 0.21 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 1.28 0.022 

10.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  โรงเรียนเพชรวทิยาคาร   

0.20 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 1.27 0.022 

11.  โครงการปรับปรุงอาคารเรียน  (อาคาร  2  และ  
3)  โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม   

0.10 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 1.13 0.019 

12.  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าด้วยระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างจากพลังงานแสงอาทิตย ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  2  

0.10 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 1.13 0.019 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การสรา้งความเข้มแข็งของชมุชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.  โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็กและเยาวชน              
จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562 

4.88 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 5.00 0.085 

2.  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มทอผา้ฝ้ายและผา้ไหม
มัดหมี่จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562 

0.01 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 1.01 0.017 

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร  (กาแฟ)  จังหวัดชยัภูม ิ ประจำป ี 2562 

0.36 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 1.48 0.025 

4.  โครงการส่งเสริมการผลิตพืชทางการเกษตรปลอดภัย
ครบวงจรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ  

0.11 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 1.15 0.020 

5.  โครงการอบรมสัมมนาการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  TO  BE  NUMBER  ONE  

0.00 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 1.00 0.017 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ คะแนน
ร้อยละ 

น้ำหนัก 
(WI) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ที่ได้ 
(CI) 

คะแนน 
ถ่วง

น้ำหนัก
(WI)×(CI) 1 2 3 4 5 

6.  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  (อุดหนุน
งบประมาณให้กับตำรวจภธูรจังหวัดชยัภูมิ) 

0.00 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 1.00 0.017 

7.  โครงการนำเสนอผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  TO  BE  NUMBER  ONE  
จังหวัดชัยภูมิ  ปีงบประมาณ  2562  (อดุหนุน
งบประมาณให้กับสำนกังานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ) 

0.00 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 1.00 0.017 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาดา้นการท่องเที่ยว 
1.  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ร้านของฝาก  (OTOP)  เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562   

0.00 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 1.00 0.017 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
1.  โครงการอนุรักษ์พัฒนาปรับปรุงดูแล  บำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  (โครงการ  “1  
อปท.  1  ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  ประจำปี  
พ.ศ.  2562) 

64.80 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 5.00 0.085 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข้อบัญญัต ิ          

1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาง
บ้านเมืองคง  หมู่ที่  2  ตำบลบ้านเพชร - บา้นโนนดินจี ่ 
หมู่ที่  5  ตำบลโอโล  อำเภอภูเขยีว  จังหวัดชัยภูมิ  
(ระยะที่  1) 

44.50 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 5.00 0.085 

2.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านประดู่งาม             
หมู่ที่  8  ตำบลหว้ยยายจิว๋  อำเภอเทพสถิต -            
บ้านโคกเพชร  หมู่ที่  1  ตำบลโคกเพชรพัฒนา              
อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชยัภูมิ 

27.05 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 5.00 0.085 

3.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  ผิวปู  Asphaltic  
Concrete  ดำเนินการโดยวิธ ี RECYCLING  สายทาง  
ชย.ถ.1-0055  บ้านสันติสุข – บ้านโสกมะตูม              
อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูม ิ

41.00 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 5.00 0.085 

4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาง
บ้านปาคา  หมู่ที ่ 12  ตำบลเจาทอง – บ้านนาระยะ  
หมู่ที่  1  ตำบลวังทอง  อำเภอภักดีชุมพล                   
จังหวัดชัยภูม ิ

21.33 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 5.00 0.085 

5.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านทา่ศาลา  หมู่ที่  2  
ตำบลบ้านตาล - บ้านเขาดิน  หมู่ที ่ 5  ตำบลหัวทะเล  
อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชยัภูมิ 

31.94 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 5.00 0.085 

6.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านยางเกี่ยวแฝก   
หมู่ที่  3  ตำบลวะตะแบก – บ้านหนองผักบุ้ง  หมู่ที ่ 
18  ตำบลหว้ยยายจิ๋ว  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

25.08 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 5.00 0.085 

7.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  สายทางบ้านห้วยแย้  
หมู่ที่  9  ตำบลหว้ยแย ้- บ้านหวัสะพาน  หมู่ที่  6  
ตำบลวังตะเฆ่  อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 

46.00 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 5.00 0.085 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ คะแนน
ร้อยละ 

น้ำหนัก 
(WI) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ที่ได้ 
(CI) 

คะแนน 
ถ่วง

น้ำหนัก
(WI)×(CI) 1 2 3 4 5 

8.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  สายทางบ้านหนอง
คลอง  หมู่ที่  5  ตำบลโสกปลาดกุ - บา้นกระจวน          
หมู่ที่  4  ตำบลโคกสะอาด  อำเภอหนองบัวระเหว  
จังหวัดชัยภูม ิ

60.00 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 5.00 0.085 

9.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาง
บ้านสระโพนทอง  หมู่ที ่ 4  ตำบลสระโพนทอง -              
บ้านนกเอี้ยงเกา่  หมู่ที่  6  ตำบลบ้านหนั                      
อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชยัภูม ิ

42.50 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 5.00 0.085 

10.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                  
สายทางบ้านปาปอแดง  หมู่ที ่ 8  ตำบลภูแลนคา - 
บ้านใหม่หนองแดง  หมู่ที่  9  ตำบลชีบน                       
อำเภอบา้นเขวา้  จังหวัดชัยภูมิ  

33.65 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 5.00 0.085 

11.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  ผวิปู  Asphaltic  
Concrete  ดำเนินการโดยวิธ ี RECYCLING  สายทาง
บ้านธาตุงาม  หมู่ที ่ 17  ตำบลผักปัง – บ้านแดง                  
หมู่ที่  13  ตำบลหนองตูม  อำเภอภูเขยีว  จังหวัดชัยภูมิ 

47.42 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 5.00 0.085 

12.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาง
บ้านเด่ือ  หมู่ที่  1  ตำบลบ้านเด่ือ - บา้นกุดจิก                           
หมู่ที่  8  ตำบลหนองข่า  อำเภอเกษตรสมบูรณ์    
จังหวัดชัยภูม ิ

40.06 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 5.00 0.085 

13.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาง
บ้านหนองไผ่ล้อม  หมู่ที่  5  ตำบลหนองบัวใหญ่ –     
บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  8  ตำบลบ้านกอก  อำเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูม ิ

1.52 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 5.00 0.085 

14.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาง
บ้านฝาย  หมู่ที ่ 1, 3  ตำบลหนองขาม - บา้นดอนหัน  
หมู่ที่  2  ตำบลโนนสะอาด  อำเภอคอนสวรรค์     
จังหวัดชัยภูม ิ

37.10 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 5.00 0.085 

15.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาง
บ้านโนนทัน  หมู่ที่  5  ตำบลบ้านเล่า - บ้านมอดินแดง  
หมู่ที่  4  ตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองชยัภูมิ                 
จังหวัดชัยภูม ิ

2.20 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 5.00 0.085 

16.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาง
บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านเล่า – บา้นนาวัง  
หมู่ที่  2  ตำบลนาเสียว  อำเภอเมืองชัยภูมิ                  
จังหวัดชัยภูม ิ

35.70 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 5.00 0.085 

17.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                
สายทางบ้านสายบวัแดง  หมู่ที่  6  ตำบลช่องสามหมอ -                 
บ้านโสกกกแดง  หมู่ที่  5  ตำบลโคกมั่งงอย                 
อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชยัภูมิ 

42.10 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 5.00 0.085 

18.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านโนนลาน  หมู่ที ่ 4  
ตำบลถ้ำววัแดง - บา้นหลักแดน  หมู่ที ่ 9  ตำบลวังชมภู  
อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชยัภูม ิ

30.70 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 5.00 0.085 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ คะแนน
ร้อยละ 

น้ำหนัก 
(WI) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ที่ได้ 
(CI) 

คะแนน 
ถ่วง

น้ำหนัก
(WI)×(CI) 1 2 3 4 5 

19.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาง
บ้านหลุบง้ิว  หมู่ที ่ 5  ตำบลบา้นกอก - บ้านหนองพง  
หมู่ที่  6  ตำบลหนองบัวโคก  อำเภอจัตรุัส                    
จังหวัดชัยภูม ิ

39.00 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 5.00 0.085 

20.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  ผวิปู  Para  
Asphalt  Concrete  ดำเนินการโดยวธิี  Recycling  
สายทาง  ชย.ถ.1-0061  บา้นหนองบวัแดง – บ้านโหล่น  
(ตอนที่  2)  อำเภอหนองบวัแดง  จังหวดัชัยภูมิ 

41.53 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 5.00 0.085 

21.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านเขว้า  หมู่ที่  1  
ตำบลบ้านเขวา้ - บา้นโนนเสาเล้า  หมูท่ี่  3                
ตำบลโนนแดง  อำเภอบ้านเขวา้  จังหวดัชัยภูมิ 

36.00 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 5.00 0.085 

22.  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น  สายทาง
บ้านโคกม่วง  หมู่ที ่ 9  ตำบลหนองสังข์ - บา้นแก้ง   
หมู่ที่  4  ตำบลบา้นแก้ง  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 

25.19 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 5.00 0.085 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ          
1.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์
คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น  ชย.ถ.1-0061                  
บ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น  (ตอนที ่ 2)                     
อำเภอหนองบัวแดง  กว้าง  6  เมตร  ยาว  1,285  
เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า  
10,280  ตารางเมตร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชยัภูมิ  
อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชยัภูม ิ

47.37 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 5.00 0.085 

จ่ายขาดเงินสะสม          
1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาง
บ้านเมืองเก่า  หมู่ที่  5  ตำบลบ้านยาง - บ้านเขวา   
หมู่ที่  5  ตำบลบา้นบัว  อำเภอเกษตรสมบูรณ์              
จังหวัดชัยภูม ิ

0.24 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 1.32 0.022 

2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาง
บ้านเกาะมะนาว  หมู่ที่  1  ตำบลเกาะมะนาว -                 
บ้านหนองตาไก้  หมู่ที ่ 8  ตำบลบา้นชวน                       
อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชยัภูมิ 

0.21 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 1.28 0.022 

3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาง
บ้านนาสีนวล  หมู่ที ่ 5  ตำบลนาเสียว – บ้านตาดโตน  
หมู่ที่  1  ตำบลนาฝาย  อำเภอเมืองชัยภูมิ                    
จังหวัดชัยภูม ิ

0.22 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 1.30 0.22 

4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาง
บ้านซับพระไวย ์ หมู่ที ่ 6  ตำบลโพนทอง -                 
บ้านห้วยบงเหนือ  หมู่ที่  2  ตำบลหว้ยบง                   
อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชยัภูม ิ

0.20 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 1.27 0.022 

5.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                     
ผิวปู  Asphaltic  Concrete                                           
สายทางบ้านหนองแวงศรีพัฒนา  หมู่ที่  20                        
ตำบลบ้านเพชร – บ้านกุดตาลาด  หมูท่ี่  2                                
ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชยัภูมิ 

0.20 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 1.27 0.022 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ คะแนน
ร้อยละ 

น้ำหนัก 
(WI) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ที่ได้ 
(CI) 

คะแนน 
ถ่วง

น้ำหนัก
(WI)×(CI) 1 2 3 4 5 

6.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านหว้ยยาง  หมู่ที่  9  
ตำบลรังงาม  อำเภอเนินสง่า - บ้านหนองไผ่ล้อม               
หมู่ที่  5  ตำบลหนองบัวใหญ ่ อำเภอจตัุรัส                  
จังหวัดชัยภูม ิ

0.20 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 1.27 0.022 

7.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านหนองฉิม  หมู่ที ่ 3  
ตำบลหนองฉิม - เช่ือมเขตตำบลรังงาม  อำเภอเนินสง่า  
จังหวัดชัยภูม ิ

0.20 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 1.27 0.022 

8.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านซับหมี  หมู่ที่  6  
ตำบลวะตะแบก - บ้านยางเต้ีย  หมู่ที่  7              
ตำบลห้วยยายจิว๋  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

0.26 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 1.35 0.023 

9.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านซับไทร  หมู่ที่  15  
ตำบลวะตะแบก  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูม ิ-          
บ้านห้วยน้ำเค็ม  หมู่ที่  8  ตำบลบึงปรือ              
อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

0.20 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 1.27 0.022 

10.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านหลุบง้ิว  หมู่ที ่ 5  
ตำบลบ้านกอก - บา้นสำโรงโคก  หมู่ที ่ 6                        
ตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชยัภูมิ  

0.31 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 1.42 0.024 

11.  โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง  ผวิปู  Para  
Asphalt  Concrete  สายทาง  ชย.ถ.1-0099                
บ้านหนองบัวใหญ่ - บ้านสระสี่เหลีย่ม  อำเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ   

0.20 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 1.27 0.022 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี 
1.  โครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใฝ่ใจเรียนรู้สู่หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

0.00 
 

0.016 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 1.00 0.016 

2.  โครงการฝึกอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562  
และศึกษาดูงาน      

0.09 0.016 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 1.12 0.018 

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

0.06 0.016 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 1.08 0.017 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคณุค่า 
1.  โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน             
จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562   

0.05 0.017 0.00 0.75-
0.99 

1.00-
1.24 

1.25-
1.49 

≥1.50 1.07 0.018 

น้ำหนักรวม  1.000 ค่าคะแนนของตัวชี้วดัน้ีเท่ากบั  2.994 

 
ผลการประเมิน  :  ระดับ  2.99   
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   2.1.2  ร้อยละของกิจกรรมโครงการที่มีการดำเนินการไดต้ามระยะเวลาที่กำหนด 
                     เป็นการพิจารณาความสามารถในการดำเนินโครงการที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ
และไม่ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน  มาพิจารณาว่าได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กำหนดไว้หรือไม่  แล้วนำมาเทียบเป็นร้อยละ 
 
ผลการดำเนินงาน  : 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 

ผลการดำเนินโครงการ 
ตาม

ระยะเวลา
ที่กำหนด 

ล่าช้ากว่า
ระยะเวลา 
ที่กำหนด 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  และการกีฬา 
1.  โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  2562 

√  

2.  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  √ 
3.  โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551  (ฉบับปรับปรุง  2560)  ของสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562 

 √ 

4.  โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  และบุคลากร  สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
ระดับประเทศ 

√  

5.  โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OSOP)  √ 
6.  โครงการไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล  โรงเรียนเพชรวิทยาคาร √  
7.  โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  โรงเรียนกวางโจนศึกษา    √ 
8.  โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์  โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม    √ 
9.  โครงการก่อสร้างห้องส้วม  โรงเรียนเพชรวิทยาคาร  √ 
10.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  Concrete  
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร   

√  

11.  โครงการปรับปรุงอาคารเรียน  (อาคาร  2  และ  3)  โรงเรียนบำเหน็จณรงค์
วิทยาคม   

√  

12.  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าด้วยระบบไฟฟ้าส่องสว่างจากพลังงาน
แสงอาทิตย์  โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  2  

√  

ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562 √  
2.  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมมัดหมี่จังหวัดชัยภูมิ  
ประจำปี  2562 

 √ 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 

ผลการดำเนินโครงการ 
ตาม

ระยะเวลา
ที่กำหนด 

ล่าช้ากว่า
ระยะเวลา 
ที่กำหนด 

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  (กาแฟ)                
จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562 

 √ 

4.  โครงการส่งเสริมการผลิตพืชทางการเกษตรปลอดภัยครบวงจรมุ่งสู่เกษตร
อินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ  

√  

5.  โครงการอบรมสัมมนาการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  TO  BE  
NUMBER  ONE  

√  

6.  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  (อุดหนุนงบประมาณให้กับตำรวจภูธรจังหวัดชยัภูมิ) 

√  

7.  โครงการนำเสนอผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
TO  BE  NUMBER  ONE  จงัหวัดชัยภูมิ  ปีงบประมาณ  2562  (อุดหนุน
งบประมาณให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ) 

√  

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
1.  โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านของฝาก  (OTOP)  
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562   

√  

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.  โครงการอนุรักษ์พัฒนาปรับปรุงดูแล  บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม  (โครงการ  “1  อปท.  1  ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  ประจำปี  
พ.ศ.  2562) 

√  

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข้อบัญญัติ   

1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านเมืองคง  หมู่ที่  2  
ตำบลบ้านเพชร - บ้านโนนดินจี่  หมู่ที่  5  ตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว                   
จังหวัดชัยภูมิ  (ระยะที่  1) 

√  

2.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  Concrete           
สายทางบ้านประดู่งาม  หมู่ที่  8  ตำบลห้วยยายจิ๋ว  อำเภอเทพสถิต -                 
บ้านโคกเพชร  หมู่ที่  1  ตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์                   
จังหวัดชัยภูมิ 

√  

3.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  ผิวปู  Asphaltic  Concrete  ดำเนินการโดย
วิธี  RECYCLING  สายทาง  ชย.ถ.1-0055  บ้านสันติสุข – บ้านโสกมะตูม               
อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ 

√  

4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านปาคา  หมู่ที่  12  
ตำบลเจาทอง – บ้านนาระยะ  หมู่ที่  1  ตำบลวังทอง  อำเภอภักดีชุมพล                
จงัหวัดชัยภูมิ 

√  
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 

ผลการดำเนินโครงการ 
ตาม

ระยะเวลา
ที่กำหนด 

ล่าช้ากว่า
ระยะเวลา 
ที่กำหนด 

5.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  Concrete                
สายทางบ้านท่าศาลา  หมู่ที่  2  ตำบลบ้านตาล - บ้านเขาดิน  หมู่ที่  5                      
ตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

√  

6.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  Concrete             
สายทางบ้านยางเกี่ยวแฝก  หมู่ที่  3  ตำบลวะตะแบก – บ้านหนองผักบุ้ง  หมู่ที่  18  
ตำบลห้วยยายจิ๋ว  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

√  

7.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  สายทางบ้านห้วยแย้  หมู่ที่  9  ตำบลห้วยแย้ -  
บ้านหัวสะพาน  หมู่ที่  6  ตำบลวังตะเฆ่  อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 

√  

8.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  สายทางบ้านหนองคลอง  หมู่ที่  5 ตำบลโสกปลาดุก 
- บ้านกระจวน  หมู่ที่  4  ตำบลโคกสะอาด  อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 

√  

9.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านสระโพนทอง  หมู่ที่  4  
ตำบลสระโพนทอง - บ้านนกเอ้ียงเก่า  หมู่ที่  6  ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์  
จังหวัดชัยภูมิ 

√  

10.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านปาปอแดง  หมู่ที่  8  
ตำบลภูแลนคา - บ้านใหม่หนองแดง  หมู่ที่  9  ตำบลชีบน  อำเภอบ้านเขว้า    
จังหวัดชัยภูมิ  

√  

11.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  ผิวปู  Asphaltic  Concrete  ดำเนินการโดยวิธี  
RECYCLING  สายทางบ้านธาตุงาม  หมู่ที่  17  ตำบลผักปัง – บ้านแดง  หมู่ที่  13  
ตำบลหนองตูม  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

√  

12.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านเดื่อ  หมู่ที่  1                 
ตำบลบ้านเดื่อ - บ้านกุดจิก  หมู่ที่  8  ตำบลหนองข่า  อำเภอเกษตรสมบูรณ์   
จังหวัดชัยภูมิ 

√  

13.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านหนองไผ่ล้อม  หมู่ที่  5  
ตำบลหนองบัวใหญ่ – บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  8  ตำบลบ้านกอก  อำเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ 

√  

14.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านฝาย  หมู่ที่  1, 3   
ตำบลหนองขาม - บ้านดอนหัน  หมู่ที่  2  ตำบลโนนสะอาด  อำเภอคอนสวรรค์  
จังหวัดชัยภูมิ 

√  

15.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านโนนทัน  หมู่ที่  5  
ตำบลบ้านเล่า - บ้านมอดินแดง  หมู่ที่  4  ตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ   
จังหวัดชัยภูมิ 

√  
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 

ผลการดำเนินโครงการ 
ตาม

ระยะเวลา
ที่กำหนด 

ล่าช้ากว่า
ระยะเวลา 
ที่กำหนด 

16.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  10  
ตำบลบ้านเล่า – บ้านนาวัง  หมู่ที่  2  ตำบลนาเสียว  อำเภอเมืองชัยภูมิ                    
จังหวัดชัยภูมิ 

√  

17.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านสายบัวแดง  หมู่ที่  6  
ตำบลช่องสามหมอ - บ้านโสกกกแดง  หมู่ที่  5  ตำบลโคกมั่งงอย  อำเภอคอน
สวรรค์  จังหวัดชัยภูม ิ

√  

18.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  Concrete             
สายทางบ้านโนนลาน  หมู่ที่  4  ตำบลถ้ำวัวแดง - บ้านหลักแดน  หมู่ที่  9               
ตำบลวังชมภู  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

√  

19.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านหลุบงิ้ว  หมู่ที่  5     
ตำบลบ้านกอก - บ้านหนองพง  หมู่ที่  6  ตำบลหนองบัวโคก  อำเภอจัตุรัส             
จังหวัดชัยภูมิ 

√  

20.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  ผิวปู  Para  Asphalt  Concrete  ดำเนินการ
โดยวิธี  Recycling  สายทาง  ชย.ถ.1-0061  บ้านหนองบัวแดง – บ้านโหล่น              
(ตอนที่  2)  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

√  

21.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  Concrete             
สายทางบ้านเขว้า  หมู่ที่  1  ตำบลบ้านเขว้า - บ้านโนนเสาเล้า  หมู่ที่  3                   
ตำบลโนนแดง  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

√  

22.  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น  สายทางบ้านโคกม่วง  หมู่ที่  9  
ตำบลหนองสังข์ - บ้านแก้ง  หมู่ที่  4  ตำบลบ้านแก้ง  อำเภอแก้งคร้อ              
จังหวัดชัยภูมิ 

√  

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   
1.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต                             
รหัสทางหลวงท้องถิ่น  ชย.ถ.1-0061  บ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น  (ตอนที่  2)  
อำเภอหนองบัวแดง  กว้าง  6  เมตร  ยาว  1,285  เมตร   หนา  0.04  เมตร   
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  10,280  ตารางเมตร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

√  

จ่ายขาดเงินสะสม   
1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านเมืองเก่า  หมู่ที่  5  
ตำบลบ้านยาง - บ้านเขวา  หมู่ที่  5  ตำบลบ้านบัว  อำเภอเกษตรสมบูรณ์   
จังหวัดชัยภูม ิ

√  
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 

ผลการดำเนินโครงการ 
ตาม

ระยะเวลา
ที่กำหนด 

ล่าช้ากว่า
ระยะเวลา 
ที่กำหนด 

2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านเกาะมะนาว  หมู่ที่  1  
ตำบลเกาะมะนาว - บ้านหนองตาไก้  หมู่ที่  8  ตำบลบ้านชวน                               
อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

√  

3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านนาสีนวล  หมู่ที่  5  
ตำบลนาเสียว – บ้านตาดโตน  หมู่ที่  1  ตำบลนาฝาย  อำเภอเมืองชัยภูมิ             
จังหวัดชัยภูมิ 

√  

4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านซับพระไวย์  หมู่ที่  6  
ตำบลโพนทอง - บ้านห้วยบงเหนือ  หมู่ที่  2  ตำบลห้วยบง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูมิ 

√  

5.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  Concrete           
สายทางบ้านหนองแวงศรีพัฒนา  หมู่ที่  20  ตำบลบ้านเพชร – บ้านกุดตาลาด   
หมู่ที่  2  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

√  

6.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  Concrete               
สายทางบ้านห้วยยาง  หมู่ที่  9  ตำบลรังงาม  อำเภอเนินสง่า - บ้านหนองไผ่ล้อม  
หมู่ที่  5  ตำบลหนองบัวใหญ่  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

√  

7.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  Concrete             
สายทางบ้านหนองฉิม  หมู่ที่  3  ตำบลหนองฉิม - เชื่อมเขตตำบลรังงาม                
อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ 

√  

8.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  Concrete          
สายทางบ้านซับหมี  หมู่ที่  6  ตำบลวะตะแบก - บ้านยางเตี้ย  หมู่ที่  7                  
ตำบลห้วยยายจิ๋ว  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

√  

9.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  Concrete           
สายทางบ้านซับไทร  หมู่ที่  15  ตำบลวะตะแบก  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ - 
บ้านห้วยน้ำเค็ม  หมู่ที่  8  ตำบลบึงปรือ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

√  

10.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  Concrete   
สายทางบ้านหลุบงิ้ว  หมู่ที่  5  ตำบลบ้านกอก - บ้านสำโรงโคก  หมู่ที่  6                
ตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  

√  

11.  โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง  ผิวปู  Para  Asphalt  Concrete  สายทาง  
ชย.ถ.1-0099  บ้านหนองบัวใหญ่ - บ้านสระสี่เหลี่ยม  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ   

√  
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 

ผลการดำเนินโครงการ 
ตาม

ระยะเวลา
ที่กำหนด 

ล่าช้ากว่า
ระยะเวลา 
ที่กำหนด 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
1.  โครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใฝ่ใจเรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง √  
2.  โครงการฝึกอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ             
ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562  และ
ศึกษาดูงาน      

 √ 

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ √  
ยุทธศาสตร์ที่  7  การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
1.  โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562   √  
 
การคำนวณ  :       50     ×   100    =      84.75   
      59 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีกิจกรรมโครงการที่ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด  น้อยกว่าร้อยละ  50  
ของโครงการทั้งหมด 

2 มีกิจกรรมโครงการที่ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดอยู่ในช่วงร้อยละ  50 - 59  
ของโครงการทั้งหมด 

3 มีกิจกรรมโครงการที่ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดอยู่ในช่วงร้อยละ  60 - 69  
ของโครงการทั้งหมด 

4 มีกิจกรรมโครงการที่ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดอยู่ในช่วงร้อยละ  70 - 79  
ของโครงการทั้งหมด 

5 กิจกรรมโครงการที่ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดตั้งแต่ร้อยละ  80  ขึ้นไป 
ของโครงการทั้งหมด 

 
ผลการประเมิน  :  ระดับ  5.00   
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2.2  ประสิทธิผล  มี  2  ตัวชี้วัด  คือ 
 
   2.2.1  ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
                     เป็นการวัดความสำเร็จของการดำเนินโครงการเมื่อเสร็จสิ้นซึ่งจะต้องได้ผลผลิต/
ผลลัพธ์  ครบตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้  และตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่หน่วยงานเจ้าของ
โครงการได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ  โดยบรรลุเป้าหมายผลผลิตของโครงการ  จะพิจารณาจากผลการ
ดำเนินงาน/ผลผลิตของโครงการที่ได้เทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับผลผลิตของโครงการทุกตัวชี้วัด  
โดยคิดคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในรายตัวชี้วัดและนำมาคำนวณเป็นระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในภาพรวม 
          
ผลการดำเนินงาน  : 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
หน่วย
นับ 

การดำเนินโครงการ 
แผน ผล ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  :  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  และการกีฬา 
1.  โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน  สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
ประจำปีงบประมาณ  2562 

คน 160 160 100.00 

2.  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา คน 180 180 100.00 
3.  โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551                       
(ฉบับปรับปรุง  2560)  ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562 

คน 110 110 100.00 

4.  โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  และ
บุคลากร  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เข้าร่วมงาน
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ระดับประเทศ 

คน 166 146 87.95 

5.  โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OSOP) คน 150 150 100.00 
6.  โครงการไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล  โรงเรียนเพชรวิทยาคาร โรงเรียน 1 1 100.00 
7.  โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  โรงเรียนกวางโจน
ศึกษา   

โรงเรียน 1 1 100.00 

8.  โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์  โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม   โรงเรียน 1 1 100.00 
9.  โครงการก่อสร้างห้องส้วม  โรงเรียนเพชรวิทยาคาร โรงเรียน 1 1 100.00 
10.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  
Concrete  โรงเรียนเพชรวิทยาคาร   

สายทาง 1 1 100.00 

11.  โครงการปรับปรุงอาคารเรียน  (อาคาร  2  และ  3)  โรงเรียน
บำเหน็จณรงค์วิทยาคม   

โรงเรียน 1 1 100.00 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
หน่วย
นับ 

การดำเนินโครงการ 
แผน ผล ร้อยละ 

12.  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าด้วยระบบไฟฟ้าส่องสว่างจาก
พลังงานแสงอาทิตย์  โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  2  

โรงเรียน 1 1 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ  
ประจำปี  2562 

คน 120 120 100.00 

2.  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมมัดหมี่   
จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562 

คน 40 40 100.00 

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
(กาแฟ)  จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562 

คน 40 40 100.00 

4.  โครงการส่งเสริมการผลิตพืชทางการเกษตรปลอดภัยครบวงจร
มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ  

คน 80 78 97.50 

5.  โครงการอบรมสัมมนาการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา             
ยาเสพติด  TO  BE  NUMBER  ONE  

คน 79 73 92.41 

6.  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  (อุดหนุนงบประมาณให้กับตำรวจภูธร
จังหวัดชัยภูมิ) 

หมู่บ้าน 100 100 100.00 

7.  โครงการนำเสนอผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  TO  BE  NUMBER  ONE  จังหวัดชัยภูม ิ 
ปีงบประมาณ  2562  (อุดหนุนงบประมาณให้กับสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ) 

บูธ 5 5 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
1.  โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านของ
ฝาก  (OTOP)  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  
2562   

คน 35 35 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.  โครงการอนุรักษ์พัฒนาปรับปรุงดูแล  บำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  (โครงการ  “1  อปท.  1  
ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  ประจำปี  พ.ศ.  2562) 

สายทาง 1 1 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข้อบัญญัติ     

1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านเมืองคง  
หมู่ที่  2  ตำบลบ้านเพชร - บ้านโนนดินจี่  หมู่ที่  5  ตำบลโอโล  
อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  (ระยะที่  1) 

สายทาง 1 1 100.00 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
หน่วย
นับ 

การดำเนินโครงการ 
แผน ผล ร้อยละ 

2.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  
Concrete  สายทางบ้านประดู่งาม  หมู่ที่  8  ตำบลห้วยยายจิ๋ว  
อำเภอเทพสถิต - บ้านโคกเพชร  หมู่ที่  1  ตำบลโคกเพชรพัฒนา  
อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

สายทาง 1 1 100.00 

3.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  ผิวปู  Asphaltic  Concrete  
ดำเนินการโดยวิธี  RECYCLING  สายทาง  ชย.ถ.1-0055                   
บ้านสันติสุข – บ้านโสกมะตูม  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ 

สายทาง 1 1 100.00 

4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านปาคา  
หมู่ที่  12  ตำบลเจาทอง – บ้านนาระยะ  หมู่ที่  1  ตำบลวังทอง  
อำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ 

สายทาง 1 1 100.00 

5.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  
Concrete  สายทางบ้านท่าศาลา  หมู่ที่  2  ตำบลบ้านตาล -             
บ้านเขาดิน  หมู่ที่  5  ตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  
จังหวัดชัยภูมิ 

สายทาง 1 1 100.00 

6.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  
Concrete  สายทางบ้านยางเกี่ยวแฝก  หมู่ที่  3  ตำบลวะตะแบก 
– บ้านหนองผักบุ้ง  หมู่ที่  18  ตำบลห้วยยายจิ๋ว  อำเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ 

สายทาง 1 1 100.00 

7.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  สายทางบ้านห้วยแย้  หมู่ที่  9  
ตำบลห้วยแย้ - บ้านหัวสะพาน  หมู่ที่  6  ตำบลวังตะเฆ่                  
อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 

สายทาง 1 1 100.00 

8.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  สายทางบ้านหนองคลอง  หมู่ที่  5  
ตำบลโสกปลาดุก - บ้านกระจวน  หมู่ที่  4  ตำบลโคกสะอาด  
อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 

สายทาง 1 1 100.00 

9.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านสระโพน
ทอง  หมู่ที่  4  ตำบลสระโพนทอง - บ้านนกเอ้ียงเก่า  หมู่ที่  6  
ตำบลบ้านหัน  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ 

สายทาง 1 1 100.00 

10.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                           
สายทางบ้านปาปอแดง  หมู่ที่  8  ตำบลภูแลนคา -                              
บ้านใหม่หนองแดง  หมู่ที่  9  ตำบลชีบน  อำเภอบ้านเขว้า      
จังหวัดชัยภูมิ  

สายทาง 1 1 100.00 

11.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  ผิวปู  Asphaltic  Concrete  
ดำเนินการโดยวิธี  RECYCLING  สายทางบ้านธาตุงาม  หมู่ที่  17  
ตำบลผักปัง – บ้านแดง  หมู่ที่  13  ตำบลหนองตูม  อำเภอภูเขียว  
จังหวัดชัยภูมิ 

สายทาง 1 1 100.00 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
หน่วย
นับ 

การดำเนินโครงการ 
แผน ผล ร้อยละ 

12.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านเดื่อ  
หมู่ที่  1  ตำบลบ้านเดื่อ - บ้านกุดจิก  หมู่ที่  8  ตำบลหนองข่า  
อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ 

สายทาง 1 1 100.00 

13.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                      
สายทางบ้านหนองไผ่ล้อม  หมู่ที่  5  ตำบลหนองบัวใหญ่ –                
บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  8  ตำบลบ้านกอก  อำเภอจัตุรัส                  
จังหวัดชัยภูมิ 

สายทาง 1 1 100.00 

14.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านฝาย  
หมู่ที่  1, 3  ตำบลหนองขาม - บ้านดอนหัน  หมู่ที่  2                         
ตำบลโนนสะอาด  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูม ิ

สายทาง 1 1 100.00 

15.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                      
สายทางบ้านโนนทัน  หมู่ที่  5  ตำบลบ้านเล่า - บ้านมอดินแดง   
หมู่ที่  4  ตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภมูิ 

สายทาง 1 1 100.00 

16.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                       
สายทางบ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านเล่า – บ้านนาวัง  
หมู่ที่  2  ตำบลนาเสียว  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 

สายทาง 1 1 100.00 

17.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                     
สายทางบ้านสายบัวแดง  หมู่ที่  6  ตำบลช่องสามหมอ -                   
บ้านโสกกกแดง  หมู่ที่  5  ตำบลโคกมั่งงอย  อำเภอคอนสวรรค์  
จังหวัดชัยภูมิ 

สายทาง 1 1 100.00 

18.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  
Concrete  สายทางบ้านโนนลาน  หมู่ที่  4  ตำบลถ้ำวัวแดง -       
บ้านหลักแดน  หมู่ที่  9  ตำบลวังชมภู  อำเภอหนองบัวแดง  
จังหวัดชัยภูมิ 

สายทาง 1 1 100.00 

19.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านหลุบงิ้ว  
หมู่ที่  5  ตำบลบ้านกอก - บ้านหนองพง  หมู่ที่  6  ตำบลหนองบัว
โคก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

สายทาง 1 1 100.00 

20.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  ผิวปู  Para  Asphalt  
Concrete  ดำเนินการโดยวิธ ี Recycling  สายทาง  ชย.ถ.1-0061  
บ้านหนองบัวแดง – บ้านโหล่น  (ตอนที่  2)  อำเภอหนองบัวแดง  
จังหวัดชัยภูมิ 

สายทาง 1 1 100.00 

21.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  
Concrete  สายทางบ้านเขว้า  หมู่ที่  1  ตำบลบ้านเขว้า -                      
บ้านโนนเสาเล้า  หมู่ที่  3  ตำบลโนนแดง  อำเภอบ้านเขว้า     
จังหวัดชัยภูมิ 

สายทาง 1 1 100.00 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
หน่วย
นับ 

การดำเนินโครงการ 
แผน ผล ร้อยละ 

22.  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น                                       
สายทางบ้านโคกม่วง  หมู่ที่  9  ตำบลหนองสังข์ - บ้านแก้ง                     
หมู่ที่  4  ตำบลบ้านแก้ง  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 

สายทาง 1 1 100.00 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     
1.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น  ชย.ถ.1-0061  บ้านหนองบัวแดง -                   
บ้านโหล่น  (ตอนที่  2)  อำเภอหนองบัวแดง  กว้าง  6  เมตร                
ยาว  1,285  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
10,280  ตารางเมตร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ                   
อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

สายทาง 1 1 100.00 

จ่ายขาดเงินสะสม     
1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านเมืองเก่า  
หมู่ที่  5  ตำบลบ้านยาง - บ้านเขวา  หมู่ที่  5  ตำบลบ้านบัว  
อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ 

สายทาง 1 1 100.00 

2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านเกาะ
มะนาว  หมู่ที่  1  ตำบลเกาะมะนาว - บ้านหนองตาไก้  หมู่ที่  8  
ตำบลบ้านชวน  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

สายทาง 1 1 100.00 

3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                     
สายทางบ้านนาสีนวล  หมู่ที่  5  ตำบลนาเสียว – บ้านตาดโตน   
หมู่ที่  1  ตำบลนาฝาย  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 

สายทาง 1 1 100.00 

4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                           
สายทางบ้านซับพระไวย์  หมู่ที่  6  ตำบลโพนทอง -                            
บ้านห้วยบงเหนือ  หมู่ที่  2  ตำบลห้วยบง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูมิ 

สายทาง 1 1 100.00 

5.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  
Concrete  สายทางบ้านหนองแวงศรีพัฒนา  หมู่ที่  20                        
ตำบลบ้านเพชร – บ้านกุดตาลาด  หมู่ที่  2  ตำบลโคกเริงรมย์  
อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

สายทาง 1 1 100.00 

6.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  
Concrete  สายทางบ้านห้วยยาง  หมู่ที่  9  ตำบลรังงาม               
อำเภอเนินสง่า - บ้านหนองไผ่ล้อม  หมู่ที่  5  ตำบลหนองบัวใหญ่  
อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

สายทาง 1 1 100.00 

7.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  
Concrete  สายทางบ้านหนองฉิม  หมู่ที่  3  ตำบลหนองฉิม - 
เชื่อมเขตตำบลรังงาม  อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ 

สายทาง 1 1 100.00 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
หน่วย
นับ 

การดำเนินโครงการ 
แผน ผล ร้อยละ 

8.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  
Concrete  สายทางบ้านซับหมี  หมู่ที่  6  ตำบลวะตะแบก -                
บ้านยางเตี้ย  หมู่ที่  7  ตำบลห้วยยายจิ๋ว  อำเภอเทพสถิต                 
จังหวัดชัยภูมิ 

สายทาง 1 1 100.00 

9.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  
Concrete  สายทางบ้านซับไทร  หมู่ที่  15  ตำบลวะตะแบก  
อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ - บ้านห้วยน้ำเค็ม  หมู่ที่  8               
ตำบลบึงปรือ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

สายทาง 1 1 100.00 

10.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  
Concrete  สายทางบ้านหลุบงิ้ว  หมู่ที่  5  ตำบลบ้านกอก -               
บ้านสำโรงโคก  หมู่ที่  6  ตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส                 
จังหวัดชัยภูมิ  

สายทาง 1 1 100.00 

11.  โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง  ผิวปู  Para  Asphalt  
Concrete  สายทาง  ชย.ถ.1-0099  บ้านหนองบัวใหญ่ -                
บ้านสระสี่เหลี่ยม  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ   

สายทาง 1 1 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
1.  โครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใฝ่ใจเรียนรู้สู่หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

คน 190 190 100.00 

2.  โครงการฝึกอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
ประจำปี  2562  และศึกษาดูงาน      

คน 185 177 95.68 

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

คน 94 63 67.02 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
1.  โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  
2562   

คน 80 80 100.00 
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การคำนวณ  : 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
คะแนน
ร้อยละ 

น้ำหนัก 
(WI) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ที่ได้ 
(CI) 

คะแนน           
ถ่วง

น้ำหนัก
(WI)×(CI) 1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  และการกีฬา 
1.  โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูสู้่กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน  สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน               
จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  2562 

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

2.  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 
3.  โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551  (ฉบับ
ปรับปรุง  2560)  ของสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562 

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

4.  โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  และ
บุคลากร  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เขา้ร่วมงาน
มหกรรมการจัดการศึกษาทอ้งถิ่น  ระดบัประเทศ 

87.95 0.017 60 70 80 90 100 3.80 0.065 

5.  โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OSOP) 100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 
6.  โครงการไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล  โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 
7.  โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  โรงเรียนกวางโจน
ศึกษา   

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

8.  โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์  โรงเรียนบ้านเด่ือ
วิทยาคม   

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

9.  โครงการก่อสร้างห้องส้วม  โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 
10.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  โรงเรียนเพชรวทิยาคาร   

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

11.  โครงการปรับปรุงอาคารเรียน  (อาคาร  2  และ  3)  
โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม   

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

12.  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าด้วยระบบไฟฟ้าส่องสวา่งจาก
พลังงานแสงอาทิตย์  โรงเรียนสตรีชัยภมูิ  2  

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การสรา้งความเข้มแข็งของชมุชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.  โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ  
ประจำป ี 2562 

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

2.  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มทอผา้ฝ้ายและผา้ไหมมัดหมี่
จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562 

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
(กาแฟ)  จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562 

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

4.  โครงการส่งเสริมการผลิตพืชทางการเกษตรปลอดภัย         
ครบวงจรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ  

97.50 0.017 60 70 80 90 100 4.75 0.081 

5.  โครงการอบรมสัมมนาการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญัหา 
ยาเสพติด  TO  BE  NUMBER  ONE  

92.41 0.017 60 70 80 90 100 4.24 0.072 

6.  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  (อุดหนุนงบประมาณให้กับ
ตำรวจภธูรจังหวัดชยัภูมิ) 

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

7.  โครงการนำเสนอผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  TO  BE  NUMBER  ONE            
จังหวัดชัยภูมิ  ปีงบประมาณ  2562  (อดุหนุนงบประมาณให้กับ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชยัภูมิ) 

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ คะแนน
ร้อยละ 

น้ำหนัก 
(WI) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ที่ได้ 
(CI) 

คะแนน           
ถ่วง     

น้ำหนัก
(WI)×(CI) 1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาดา้นการท่องเที่ยว 
1.  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้าน
ของฝาก  (OTOP)  เพือ่ส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ  
ประจำป ี 2562   

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
1.  โครงการอนุรักษ์พัฒนาปรับปรุงดูแล  บำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  (โครงการ  “1  อปท.  
1  ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  ประจำปี  พ.ศ.  2562) 

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข้อบัญญัต ิ          

1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาง
บ้านเมืองคง  หมู่ที่  2  ตำบลบ้านเพชร - บา้นโนนดินจี ่   
หมู่ที่  5  ตำบลโอโล  อำเภอภูเขยีว  จังหวัดชัยภูมิ                
(ระยะที่  1) 

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

2.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านประดู่งาม  หมู่ที่  8  
ตำบลห้วยยายจิว๋  อำเภอเทพสถิต - บา้นโคกเพชร  หมู่ที ่ 1  
ตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

3.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  ผิวปู  Asphaltic  
Concrete  ดำเนินการโดยวิธ ี RECYCLING  สายทาง  
ชย.ถ.1-0055  บ้านสันติสุข – บ้านโสกมะตูม                   
อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูม ิ

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาง            
บ้านปาคา  หมู่ที ่ 12  ตำบลเจาทอง – บ้านนาระยะ            
หมู่ที่  1  ตำบลวังทอง  อำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ 

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

5.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านทา่ศาลา  หมู่ที่  2  
ตำบลบ้านตาล - บ้านเขาดิน  หมู่ที ่ 5  ตำบลหัวทะเล  
อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชยัภูมิ 

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

6.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านยางเกี่ยวแฝก  หมู่ที่  3  
ตำบลวะตะแบก – บา้นหนองผักบุ้ง  หมู่ที่  18               
ตำบลห้วยยายจิว๋  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

7.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  สายทางบ้านห้วยแย้                  
หมู่ที่  9  ตำบลหว้ยแย ้- บ้านหวัสะพาน  หมู่ที่  6                 
ตำบลวังตะเฆ่  อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

8.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  สายทางบ้านหนองคลอง  
หมู่ที่  5  ตำบลโสกปลาดุก - บ้านกระจวน  หมู่ที่  4             
ตำบลโคกสะอาด  อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

9.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาง             
บ้านสระโพนทอง  หมู่ที ่ 4  ตำบลสระโพนทอง -                  
บ้านนกเอี้ยงเกา่  หมู่ที่  6  ตำบลบ้านหนั                    
อำเภอเกษตรสมบูรณ ์ จังหวัดชยัภูม ิ

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

10.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาง 
บ้านปาปอแดง  หมู่ที่  8  ตำบลภูแลนคา -                              
บ้านใหม่หนองแดง  หมู่ที่  9  ตำบลชีบน  อำเภอบา้นเขว้า  
จังหวัดชัยภูมิ  

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ คะแนน
ร้อยละ 

น้ำหนัก 
(WI) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ที่ได้ 
(CI) 

คะแนน           
ถ่วง     

น้ำหนัก
(WI)×(CI) 1 2 3 4 5 

11.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  ผวิปู  Asphaltic  
Concrete  ดำเนินการโดยวิธ ี RECYCLING  สายทาง           
บ้านธาตุงาม  หมู่ที ่ 17  ตำบลผักปัง – บ้านแดง  หมู่ที่  13  
ตำบลหนองตูม  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

12.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาง 
บ้านเด่ือ  หมู่ที่  1  ตำบลบ้านเด่ือ - บา้นกุดจิก  หมู่ที่  8  
ตำบลหนองข่า  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ 

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

13.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                              
สายทางบ้านหนองไผ่ล้อม  หมู่ที ่ 5  ตำบลหนองบัวใหญ ่–                 
บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  8  ตำบลบ้านกอก  อำเภอจัตุรัส              
จังหวัดชัยภูม ิ

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

14.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาง 
บ้านฝาย  หมู่ที ่ 1, 3  ตำบลหนองขาม - บา้นดอนหัน       
หมู่ที่  2  ตำบลโนนสะอาด  อำเภอคอนสวรรค์                   
จังหวัดชัยภูม ิ

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

15.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                         
สายทางบ้านโนนทัน  หมู่ที่  5  ตำบลบา้นเล่า -                     
บ้านมอดินแดง  หมู่ที่  4  ตำบลรอบเมือง                    
อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชยัภูม ิ

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

16.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                               
สายทางบ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านเล่า –           
บ้านนาวัง  หมู่ที ่ 2  ตำบลนาเสียว  อำเภอเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูม ิ

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

17.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาง                  
บ้านสายบัวแดง  หมู่ที่  6  ตำบลช่องสามหมอ -                      
บ้านโสกกกแดง  หมู่ที่  5  ตำบลโคกมั่งงอย                   
อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชยัภูมิ 

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

18.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านโนนลาน  หมู่ที ่ 4  
ตำบลถ้ำววัแดง -  บ้านหลกัแดน  หมู่ที ่ 9  ตำบลวังชมภ ู 
อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชยัภูม ิ

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

19.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาง                   
บ้านหลุบง้ิว  หมู่ที ่ 5  ตำบลบา้นกอก - บ้านหนองพง                  
หมู่ที่  6  ตำบลหนองบัวโคก  อำเภอจัตรุัส  จังหวัดชยัภูมิ 

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

20.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  ผวิปู  Para  Asphalt  
Concrete  ดำเนินการโดยวิธ ี Recycling  สายทาง               
ชย.ถ.1-0061  บ้านหนองบัวแดง – บ้านโหล่น  (ตอนที ่ 2)  
อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชยัภูม ิ

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

21.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านเขว้า  หมู่ที่  1              
ตำบลบ้านเขวา้ - บา้นโนนเสาเล้า  หมูท่ี่  3  ตำบลโนนแดง  
อำเภอบา้นเขวา้  จังหวัดชัยภูม ิ

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

22.  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น                                     
สายทางบ้านโคกม่วง  หมู่ที่  9  ตำบลหนองสังข์ - บ้านแก้ง                 
หมู่ที่  4  ตำบลบา้นแก้ง  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ คะแนน
ร้อยละ 

น้ำหนัก 
(WI) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ที่ได้ 
(CI) 

คะแนน           
ถ่วง     

น้ำหนัก
(WI)×(CI) 1 2 3 4 5 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ          
1.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์
คอนกรีต  รหัสทางหลวงท้องถิ่น  ชย.ถ.1-0061                 
บ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น  (ตอนที ่ 2)                        
อำเภอหนองบัวแดง  กว้าง  6  เมตร  ยาว  1,285  เมตร  
หนา  0.04  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  10,280               
ตารางเมตร  องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ                      
อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชยัภูม ิ

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

จ่ายขาดเงินสะสม          
1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                              
สายทางบ้านเมืองเก่า  หมู่ที่  5  ตำบลบ้านยาง - บา้นเขวา                 
หมู่ที่  5  ตำบลบา้นบัว  อำเภอเกษตรสมบูรณ์                  
จังหวัดชัยภูม ิ

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                   
สายทางบ้านเกาะมะนาว  หมู่ที ่ 1  ตำบลเกาะมะนาว -                
บ้านหนองตาไก้  หมู่ที ่ 8  ตำบลบา้นชวน                            
อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชยัภูมิ 

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                             
สายทางบ้านนาสีนวล  หมู่ที ่ 5  ตำบลนาเสียว –                
บ้านตาดโตน  หมู่ที่  1  ตำบลนาฝาย  อำเภอเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูม ิ

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                   
สายทางบ้านซับพระไวย ์ หมู่ที ่ 6  ตำบลโพนทอง -                                    
บ้านห้วยบงเหนือ  หมู่ที่  2  ตำบลหว้ยบง                     
อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชยัภูม ิ

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

5.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านหนองแวงศรีพัฒนา  
หมู่ที่  20  ตำบลบ้านเพชร – บา้นกุดตาลาด  หมู่ที่  2  
ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชยัภูมิ 

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

6.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านหว้ยยาง  หมู่ที่  9  
ตำบลรังงาม  อำเภอเนินสง่า - บ้านหนองไผ่ล้อม  หมู่ที่  5  
ตำบลหนองบัวใหญ ่ อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

7.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านหนองฉิม  หมู่ที ่ 3  
ตำบลหนองฉิม - เช่ือมเขตตำบลรังงาม  อำเภอเนินสง่า  
จังหวัดชัยภูม ิ

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

8.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านซับหมี  หมู่ที่  6  
ตำบลวะตะแบก - บ้านยางเต้ีย  หมู่ที่  7  ตำบลหว้ยยายจิ๋ว  
อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูม ิ

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

9.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านซับไทร  หมู่ที่  15  
ตำบลวะตะแบก  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูม ิ-                     
บ้านห้วยน้ำเค็ม  หมู่ที่  8  ตำบลบึงปรือ  อำเภอเทพารักษ์  
จังหวัดนครราชสีมา 

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ คะแนน
ร้อยละ 

น้ำหนัก 
(WI) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ที่ได้ 
(CI) 

คะแนน           
ถ่วง     

น้ำหนัก
(WI)×(CI) 1 2 3 4 5 

10.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                       
ผิวปู  Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านหลุบง้ิว  หมู่ที ่ 5  
ตำบลบ้านกอก - บา้นสำโรงโคก  หมู่ที ่ 6  ตำบลกุดน้ำใส  
อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ 

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

11.  โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง  ผวิปู  Para  Asphalt  
Concrete  สายทาง  ชย.ถ.1-0099  บา้นหนองบัวใหญ ่-                      
บ้านสระสี่เหลี่ยม  อำเภอจัตุรัส  จังหวดัชัยภูมิ   

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี 
1.  โครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใฝ่ใจเรียนรู้สู่หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

100.00 0.016 60 70 80 90 100 5.00 0.080 

2.  โครงการฝึกอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562  และศึกษาดูงาน      

95.68 0.016 60 70 80 90 100 4.57 0.073 

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

67.02 0.016 60 70 80 90 100 1.70 0.027 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคณุค่า 
1.  โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจังหวัดชัยภูมิ  
ประจำป ี 2562   

100.00 0.017 60 70 80 90 100 5.00 0.085 

น้ำหนักรวม  1.000 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 4.903 
 
ผลการประเมิน  :  ระดับ  4.90   
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2.2.2  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
                   เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินโครงการจาก
ประชาชนกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ  จำแนกตามโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

 
ผลการดำเนินงาน  : 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. การแปรผล 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม 
                     และการกีฬา 

4.40 0.60 มาก 

1.  โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่กระบวนการจัดการเรียน            
การสอน  สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
ประจำปีงบประมาณ  2562 

4.28 0.46 มาก 

2.  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.64 0.58 มากที่สุด 
3.  โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551  (ฉบับปรับปรุง  2560)          
ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562 

3.78 1.00 มาก 

4.  โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  และบุคลากร  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เข้าร่วมงานมหกรรมการ           
จัดการศึกษาท้องถิ่น  ระดับประเทศ 

4.09 0.61 มาก 

5.  โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OSOP) 4.44 0.64 มาก 
6.  โครงการไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล  โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 4.58 0.56 มากที่สุด 
7.  โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  โรงเรียนกวางโจนศึกษา   4.61 0.52 มากที่สุด 
8.  โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์  โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม   4.81 0.54 มากที่สุด 
9.  โครงการก่อสร้างห้องส้วม  โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 4.59 0.52 มากที่สุด 
10.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  
Concrete  โรงเรียนเพชรวิทยาคาร   

4.69 0.47 มากที่สุด 

11.  โครงการปรับปรุงอาคารเรียน  (อาคาร  2  และ  3)  โรงเรียน
บำเหน็จณรงค์วิทยาคม   

3.94 0.75 มาก 

12.  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าด้วยระบบไฟฟ้าส่องสว่างจากพลังงาน
แสงอาทิตย์  โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  2  

4.34 0.59 มาก 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนา 
                     คุณภาพชีวิต 

3.74 0.66   มาก 

1.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  
2562 

3.91 0.76 มาก 

2.  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมมัดหมี่ 
จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562 

4.14 0.45 มาก 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. การแปรผล 
3.  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  (กาแฟ)  
จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562 

4.44 0.67 มาก 

4.  โครงการส่งเสริมการผลิตพืชทางการเกษตรปลอดภัยครบวงจรมุ่งสู่
เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ  

4.68 0.55 มากที่สุด 

5.  โครงการอบรมสัมมนาการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
TO  BE  NUMBER  ONE  

4.53 0.60 มากที่สุด 

6.  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  (อุดหนุนงบประมาณให้กับตำรวจภูธร 
จังหวัดชัยภูมิ) 

4.26 0.76 มาก 

7.  โครงการนำเสนอผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  TO  BE  NUMBER  ONE  จังหวัดชัยภูมิ  ปีงบประมาณ  
2562  (อุดหนุนงบประมาณให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ) 

4.24 0.81 มาก 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 4.12 0.67 มาก 
1.  โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านของฝาก  
(OTOP)  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562   

4.12 0.67 มาก 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                     และสิ่งแวดล้อม 

4.41 0.66 มาก 

1.  โครงการอนุรักษ์พัฒนาปรับปรุงดูแล  บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม  (โครงการ  “1  อปท.  1  ถนนท้องถิ่นใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม”  ประจำปี  พ.ศ.  2562) 

4.41 0.66 มาก 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มมูลค่า 
                     ผลผลิตทางการเกษตร 

3.79 0.63  มาก 

ข้อบัญญัติ    
1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านเมืองคง               
หมู่ที่  2  ตำบลบ้านเพชร - บ้านโนนดินจี่  หมู่ที่  5  ตำบลโอโล               
อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  (ระยะที่  1) 

2.94 0.69 ปานกลาง 

2.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  
Concrete  สายทางบ้านประดู่งาม  หมู่ที่  8  ตำบลห้วยยายจิ๋ว             
อำเภอเทพสถิต - บ้านโคกเพชร  หมู่ที่  1  ตำบลโคกเพชรพัฒนา   
อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

3.86 0.74 มาก 

3.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  ผิวปู  Asphaltic  Concrete  
ดำเนินการโดยวิธี  RECYCLING  สายทาง  ชย.ถ.1-0055               
บ้านสันติสุข – บ้านโสกมะตูม  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ 

4.04 0.72 มาก 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. การแปรผล 
4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านปาคา                  
หมู่ที่  12  ตำบลเจาทอง – บ้านนาระยะ  หมู่ที่  1  ตำบลวังทอง     
อำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ 

4.15 0.60 มาก 

5.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  
Concrete  สายทางบ้านท่าศาลา  หมู่ที่  2  ตำบลบ้านตาล - บ้านเขาดิน  
หมู่ที่  5  ตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

4.05 0.68 มาก 

6.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  
Concrete  สายทางบ้านยางเกี่ยวแฝก  หมู่ที่  3  ตำบลวะตะแบก – 
บ้านหนองผักบุ้ง  หมู่ที่  18  ตำบลห้วยยายจิ๋ว  อำเภอเทพสถิต                
จังหวัดชัยภูมิ 

4.13 0.56 มาก 

7.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  สายทางบ้านห้วยแย้  หมู่ที่  9              
ตำบลห้วยแย้ - บ้านหัวสะพาน  หมู่ที่  6  ตำบลวังตะเฆ่               
อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 

3.36 0.77 ปานกลาง 

8.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  สายทางบ้านหนองคลอง  หมู่ที่  5  
ตำบลโสกปลาดุก - บ้านกระจวน  หมู่ที่  4  ตำบลโคกสะอาด   
อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 

3.62 0.70 มาก 

9.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านสระโพนทอง  
หมู่ที่  4  ตำบลสระโพนทอง - บ้านนกเอ้ียงเก่า  หมู่ที่  6  ตำบลบ้านหัน  
อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ 

3.83 0.74 มาก 

10.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านปาปอแดง  
หมู่ที่  8  ตำบลภูแลนคา – บ้านใหม่หนองแดง  หมู่ที่  9  ตำบลชีบน  
อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภมูิ  

4.04 0.77 มาก 

11.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  ผิวปู  Asphaltic  Concrete  
ดำเนินการโดยวิธี  RECYCLING  สายทางบ้านธาตุงาม  หมู่ที่  17   
ตำบลผักปัง – บ้านแดง  หมู่ที่  13  ตำบลหนองตูม  อำเภอภูเขียว  
จังหวัดชัยภูมิ 

3.38 0.59 ปานกลาง 

12.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านเดื่อ           
หมู่ที่  1  ตำบลบ้านเดื่อ - บ้านกุดจิก  หมู่ที่  8  ตำบลหนองข่า            
อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ 

3.44 0.70 ปานกลาง 

13.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองไผ่ล้อม  
หมู่ที่  5  ตำบลหนองบัวใหญ่ – บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  8                   
ตำบลบ้านกอก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ

3.69 0.56 มาก 

14.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านฝาย   
หมู่ที่  1, 3  ตำบลหนองขาม - บ้านดอนหัน  หมู่ที่  2  ตำบลโนนสะอาด  
อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

3.51 0.60 มาก 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. การแปรผล 
15.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านโนนทัน   
หมู่ที่  5  ตำบลบ้านเล่า - บ้านมอดินแดง  หมู่ที่  4  ตำบลรอบเมือง  
อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ 

3.58 0.50 มาก 

16.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านโนนสะอาด  
หมู่ที่  10  ตำบลบ้านเล่า – บ้านนาวัง  หมู่ที่  2  ตำบลนาเสียว   
อำเภอเมืองชัยภูมิ   
จังหวัดชัยภูมิ 

3.95 0.59 มาก 

17.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านสายบัวแดง  
หมู่ที่  6  ตำบลช่องสามหมอ - บ้านโสกกกแดง  หมู่ที่  5   
ตำบลโคกมั่งงอย  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

3.44 0.59 ปานกลาง 

18.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  
Concrete  สายทางบ้านโนนลาน  หมู่ที่  4  ตำบลถ้ำวัวแดง –  
บ้านหลักแดน  หมู่ที่  9  ตำบลวังชมภู  อำเภอหนองบัวแดง   
จังหวัดชัยภูมิ 

4.30 0.62 มาก 

19.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านหลุบงิ้ว   
หมู่ที่  5  ตำบลบ้านกอก - บ้านหนองพง  หมู่ที่  6  ตำบลหนองบัวโคก  
อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

4.06 0.69 มาก 

20.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  ผิวปู  Para  Asphalt  Concrete  
ดำเนินการโดยวิธี  Recycling  สายทาง ชย.ถ.1-0061 บ้านหนองบัวแดง 
– บ้านโหล่น  (ตอนที่  2)  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

3.87 0.62 มาก 

21.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  
Concrete  สายทางบ้านเขว้า  หมู่ที่  1  ตำบลบ้านเขว้า –  
บ้านโนนเสาเล้า  หมู่ที่  3  ตำบลโนนแดง  อำเภอบ้านเขว้า   
จังหวัดชัยภูมิ 

3.71 0.55 มาก 

22.  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น  สายทางบ้านโคกม่วง  
หมู่ที่  9  ตำบลหนองสังข์ – บ้านแก้ง  หมู่ที่  4  ตำบลบ้านแก้ง   
อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 

3.50 0.62 มาก 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    
1.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น  ชย.ถ.1-0061  บ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น  
(ตอนที่  2)  อำเภอหนองบัวแดง  กว้าง  6  เมตร  ยาว  1,285  เมตร  
หนา  0.04  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  10,280  ตารางเมตร  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   
อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

3.94 0.68 มาก 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. การแปรผล 
จ่ายขาดเงินสะสม    

1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านเมืองเก่า   
หมู่ที่  5  ตำบลบ้านยาง – บ้านเขวา  หมู่ที่  5  ตำบลบ้านบัว                 
อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ 

3.93 0.69 มาก 

2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านเกาะมะนาว  
หมู่ที่  1  ตำบลเกาะมะนาว – บ้านหนองตาไก้  หมู่ที่  8  ตำบลบ้านชวน  
อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

3.84 0.65 มาก 

3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านนาสีนวล   
หมู่ที่  5  ตำบลนาเสียว – บ้านตาดโตน  หมู่ที่  1  ตำบลนาฝาย              
อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 

4.39 0.52 มาก 

4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านซับพระไวย์  
หมู่ที่  6  ตำบลโพนทอง – บ้านห้วยบงเหนือ  หมู่ที่  2  ตำบลห้วยบง  
อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 

3.78 0.65 มาก 

5.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  
Concrete  สายทางบ้านหนองแวงศรีพัฒนา  หมู่ที่  20  ตำบลบ้านเพชร 
– บ้านกุดตาลาด  หมู่ที่  2  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์  
จังหวัดชัยภูมิ 

3.71 0.60 มาก 

6.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  
Concrete  สายทางบ้านห้วยยาง  หมู่ที่  9  ตำบลรังงาม  อำเภอเนินสง่า 
- บ้านหนองไผ่ล้อม  หมู่ที่  5  ตำบลหนองบัวใหญ่  อำเภอจัตุรัส    
จังหวัดชัยภูมิ 

3.87 0.62 มาก 

7.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  
Concrete  สายทางบ้านหนองฉิม  หมู่ที่  3  ตำบลหนองฉิม -                    
เชื่อมเขตตำบลรังงาม  อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ 

3.99 0.58 มาก 

8.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  
Concrete  สายทางบ้านซับหมี  หมู่ที่  6  ตำบลวะตะแบก –  
บ้านยางเตี้ย  หมู่ที่  7  ตำบลห้วยยายจิ๋ว  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

3.70 0.51 มาก 

9.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  
Concrete  สายทางบ้านซับไทร  หมู่ที่  15  ตำบลวะตะแบก             
อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ - บ้านห้วยน้ำเค็ม  หมู่ที่  8  ตำบลบึงปรือ  
อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

3.73 0.63 มาก 

10.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic 
Concrete  สายทางบ้านหลุบงิ้ว  หมู่ที่  5  ตำบลบ้านกอก –  
บ้านสำโรงโคก  หมู่ที่  6  ตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส   
จังหวัดชัยภูมิ  

4.06 0.69 มาก 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. การแปรผล 
11.  โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง  ผิวปู  Para  Asphalt  Concrete  
สายทาง  ชย.ถ.1-0099  บ้านหนองบัวใหญ่ –  
บ้านสระสี่เหลี่ยม  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ   

3.61 0.50 มาก 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 4.23 0.61 มาก 
1.  โครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใฝ่ใจเรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.61 0.52 มาก 

2.  โครงการฝึกอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
ประจำปี  2562  และศึกษาดูงาน      

3.93 0.67 มาก 

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ 

4.16 0.65 มาก 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงาน 
                     อย่างมีคุณค่า 

3.86 0.50 มาก 

1.  โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  
2562   

3.86 0.50 มาก 

 
การคำนวณ  :     4.40 + 3.74 + 4.12 + 4.41 + 3.79 + 4.23 + 3.86       =    4.08 
                   7 
            
ผลการประเมิน  :  ระดับ  4.08   
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2.3  ผลกระทบ 
   

2.3.1  ระดับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
                   เป็นการประเมินความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย  โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ  ส่วนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่  5           
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  จะเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบ             
ที่มีต่อชุมชน  โดยจำแนกตามรายข้อคำถาม  ดังนี้  1)  รายได้ของของคนในชุมชน  2)  ความมั่นคงของอาชีพ      
3)  ราคาเครื่องอุปโภค  บริโภค  4)  สิ่งแวดล้อมในชุมชน  5)  สภาพพ้ืนที่ถนน/แหล่งน้ำ  6)  ความคล่องตัว  
ในการเดินทาง  7)  ความเป็นระเรียบร้อยของชุมชน  8)  การดำเนินชีวิตประจำวัน  9)  ปัญหาต่าง ๆ  เช่น  
อาชญากรรม  การย้ายถิ่นฐาน  การต่อต้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
 
ผลการดำเนินงาน  : 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
คะแนน
ร้อยละ 

น้ำหนัก 
(WI) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ที่ได้ 
(CI) 

คะแนน           
ถ่วง

น้ำหนัก
(WI)×(CI) 1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา 
                     วัฒนธรรมและการกฬีา 

         

1.  โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้                         
สู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน  สถานศึกษา              
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชยัภมูิ  ประจำปี
งบประมาณ  2562 

0.22 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 2.10 0.036 

2.  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

0.28 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 2.40 0.041 

3.  โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พ.ศ. 2551  (ฉบับปรับปรุง  2560)  ของสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ ประจำปี  
2562 

0.49 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.45 0.059 

4.  โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้บริหาร  ครู  
นักเรียน  และบุคลากร  สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ  เขา้ร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น  ระดับประเทศ 

0.28 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 2.40 0.041 

5.  โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OSOP) 0.47 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.35 0.057 

6.  โครงการไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล                  
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 

0.10 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 0.50 0.009 

7.  โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  
โรงเรียนกวางโจนศึกษา   

0.25 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 2.25 0.038 

8.  โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์                    
โรงเรียนบ้านเด่ือวิทยาคม   

0.00 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 0.00 0.000 

9.  โครงการก่อสร้างห้องส้วม                    
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 

0.41 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.05 0.052 

10.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก              
ผิวปู  Asphaltic  Concrete                                  
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร   

0.22 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 2.10 0.036 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
คะแนน
ร้อยละ 

น้ำหนัก 
(WI) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ที่ได้ 
(CI) 

คะแนน           
ถ่วง

น้ำหนัก
(WI)×(CI) 1 2 3 4 5 

11.  โครงการปรับปรุงอาคารเรียน  (อาคาร  2  และ  
3)  โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม   

0.56 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.80 0.065 

12.  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าด้วยระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์  โรงเรียนสตรี
ชัยภูมิ  2  

0.42 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.10 0.053 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การสรา้งความเข้มแข็งของ 
                     ชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

         

1.  โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็กและเยาวชน
จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562 

0.50 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.50 0.060 

2.  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มทอผา้ฝ้ายและผา้
ไหมมัดหมี่จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562 

0.00 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 0.00 0.000 

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร  (กาแฟ)  จังหวัดชยัภูม ิ ประจำป ี 2562 

0.22 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 2.10 0.036 

4.  โครงการส่งเสริมการผลิตพืชทางการเกษตร
ปลอดภัยครบวงจรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ตามแนว
พระราชดำริ  

0.07 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 0.35 0.006 

5.  โครงการอบรมสัมมนาการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา ยาเสพติด  TO  BE  NUMBER  ONE  

0.33 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 2.65 0.045 

6.  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  (อุดหนุน
งบประมาณให้กับตำรวจภธูรจังหวัดชยัภูมิ) 

0.07 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 0.35 0.006 

7.  โครงการนำเสนอผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  TO  BE  
NUMBER  ONE  จังหวัดชยัภูมิ  ปีงบประมาณ  
2562  (อุดหนุนงบประมาณให้กับสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชยัภูมิ) 

0.32 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 2.60 0.044 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาดา้นการท่องเที่ยว          
1.  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการร้านของฝาก  (OTOP)  เพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562   

0.00 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 0.00 0.000 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจดัการ 
                     ทรัพยากรธรรมชาตแิละ 
                     สิง่แวดล้อม 

         

1.  โครงการอนุรักษ์พัฒนาปรับปรุงดูแล  บำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  (โครงการ  
“1  อปท.  1  ถนนทอ้งถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  
ประจำป ี พ.ศ.  2562) 

0.58 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.90 0.066 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ 
                     เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

         

ข้อบัญญัต ิ          
1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก            
สายทางบ้านเมืองคง  หมู่ที ่ 2  ตำบลบา้นเพชร – 
บ้านโนนดินจี่  หมู่ที ่ 5  ตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  
จังหวัดชัยภูมิ  (ระยะที ่ 1) 

0.45 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.25 0.055 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
คะแนน
ร้อยละ 

น้ำหนัก 
(WI) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ที่ได้ 
(CI) 

คะแนน           
ถ่วง

น้ำหนัก
(WI)×(CI) 1 2 3 4 5 

2.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านประดู่งาม   
หมู่ที่  8  ตำบลหว้ยยายจิว๋  อำเภอเทพสถิต -       
บ้านโคกเพชร  หมู่ที่  1  ตำบลโคกเพชรพัฒนา  
อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชยัภูมิ 

0.55 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.75 0.064 

3.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  ผิวปู  Asphaltic  
Concrete  ดำเนินการโดยวิธ ี RECYCLING              
สายทาง  ชย.ถ.1-0055  บา้นสันติสุข –                          
บ้านโสกมะตูม  อำเภอคอนสาร  จังหวดัชัยภูม ิ

0.63 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 4.15 0.071 

4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก              
สายทางบ้านปาคา  หมู่ที ่ 12  ตำบลเจาทอง –  
บ้านนาระยะ  หมู่ที่  1  ตำบลวังทอง               
อำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูม ิ

0.41 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.05 0.052 

5.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านทา่ศาลา          
หมู่ที่  2  ตำบลบา้นตาล - บา้นเขาดิน  หมู่ที่  5  
ตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

0.57 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.85 0.065 

6.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านยางเกี่ยวแฝก  
หมู่ที่  3  ตำบลวะตะแบก – บ้านหนองผักบุ้ง             
หมู่ที่  18  ตำบลหว้ยยายจิ๋ว  อำเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูม ิ

0.40 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.00 0.051 

7.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านห้วยแย ้                 
หมู่ที่  9  ตำบลหว้ยแย ้- บ้านหวัสะพาน  หมู่ที่  6                 
ตำบลวังตะเฆ่  อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูม ิ

0.56 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.80 0.065 
 

8.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง   
สายทางบ้านหนองคลอง  หมู่ที ่ 5   
ตำบลโสกปลาดกุ - บา้นกระจวน  หมู่ที ่ 4             
ตำบลโคกสะอาด  อำเภอหนองบัวระเหว   
จังหวัดชัยภูม ิ

0.51 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.55 0.060 

9.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายทางบ้านสระโพนทอง  หมู่ที่  4   
ตำบลสระโพนทอง - บา้นนกเอีย้งเก่า  หมู่ที่  6  
ตำบลบ้านหัน  อำเภอเกษตรสมบูรณ์                
จังหวัดชัยภูม ิ

0.59 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.95 0.067 

10.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายทาง บา้นปาปอแดง  หมู่ที่  8  ตำบลภูแลนคา - 
บ้านใหม่หนองแดง  หมู่ที่  9  ตำบลชีบน   
อำเภอบา้นเขวา้  จังหวัดชัยภูมิ  

0.46 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.30 0.056 

11.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  ผวิปู  
Asphaltic  Concrete  ดำเนินการโดยวิธี  
RECYCLING  สายทางบ้านธาตุงาม  หมู่ที่  17  
ตำบลผักปัง – บา้นแดง  หมู่ที่  13  ตำบลหนองตูม  
อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูม ิ

0.51 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.55 0.060 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
คะแนน
ร้อยละ 

น้ำหนัก 
(WI) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ที่ได้ 
(CI) 

คะแนน           
ถ่วง

น้ำหนัก
(WI)×(CI) 1 2 3 4 5 

12.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทาง บา้นเด่ือ  หมู่ที่  1  ตำบลบ้านเด่ือ -             
บ้านกุดจกิ  หมู่ที่  8  ตำบลหนองข่า                      
อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชยัภูม ิ

0.55 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.75 0.064 

13.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                              
สายทางบ้านหนองไผ่ล้อม  หมู่ที ่ 5                           
ตำบลหนองบัวใหญ ่– บา้นโนนสะอาด  หมู่ที่  8  
ตำบลบ้านกอก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชยัภูม ิ

0.13 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 0.65 0.011 

14.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทาง บา้นฝาย  หมู่ที่  1, 3  ตำบลหนองขาม – 
บ้านดอนหัน  หมู่ที ่ 2  ตำบลโนนสะอาด   
อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชยัภูม ิ

0.53 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.65 0.062 

15.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                         
สายทางบ้านโนนทัน  หมู่ที่  5  ตำบลบา้นเล่า -                     
บ้านมอดินแดง  หมู่ที่  4  ตำบลรอบเมือง                    
อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชยัภูม ิ

0.50 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.50 0.060 

16.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                               
สายทางบ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านเล่า 
– บ้านนาวัง  หมู่ที่  2  ตำบลนาเสียว   
อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชยัภูม ิ

0.42 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.10 0.053 

17.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางบ้านสายบวัแดง  หมู่ที่  6   
ตำบลช่องสามหมอ - บ้านโสกกกแดง  หมู่ที่  5  
ตำบลโคกมั่งงอย  อำเภอคอนสวรรค์  จงัหวัดชัยภูม ิ

0.44 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.20 0.054 

18.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านโนนลาน      
หมู่ที่  4  ตำบลถำ้ววัแดง -  บา้นหลักแดน                
หมู่ที่  9  ตำบลวังชมภู  อำเภอหนองบวัแดง  
จังหวัดชัยภูม ิ

0.40 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.00 0.051 

19.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางบ้านหลุบง้ิว  หมู่ที่  5  ตำบลบา้นกอก – 
บ้านหนองพง  หมู่ที่  6  ตำบลหนองบัวโคก  
อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ

0.50 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.50 0.060 

20.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  ผวิปู  Para  
Asphalt Concrete  ดำเนินการโดยวิธ ีRecycling  
สายทาง  ชย.ถ.1-0061  บา้นหนองบวัแดง –          
บ้านโหล่น  (ตอนที่  2)  อำเภอหนองบวัแดง  
จังหวัดชัยภูม ิ

0.47 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.35 0.057 

21.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ผิวปู  Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านเขว้า  
หมู่ที่  1  ตำบลบา้นเขว้า - บ้านโนนเสาเล้า       
หมู่ที่  3  ตำบลโนนแดง  อำเภอบา้นเขว้า                
จังหวัดชัยภูม ิ

0.35 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 2.75 0.047 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
คะแนน
ร้อยละ 

น้ำหนัก 
(WI) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ที่ได้ 
(CI) 

คะแนน           
ถ่วง

น้ำหนัก
(WI)×(CI) 1 2 3 4 5 

22.  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น                                     
สายทางบ้านโคกม่วง  หมู่ที่  9  ตำบลหนองสังข์ – 
บ้านแก้ง  หมู่ที่  4  ตำบลบ้านแก้ง  อำเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

0.52 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.60 0.061 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ          
1.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพารา 
แอสฟัลท์คอนกรีต  รหัสทางหลวงท้องถิน่                 
ชย.ถ.1-0061  บ้านหนองบัวแดง - บา้นโหล่น  
(ตอนที่  2)  อำเภอหนองบวัแดง  กวา้ง  6  เมตร  
ยาว  1,285  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่  10,280  ตารางเมตร  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  อำเภอหนองบัวแดง   
จังหวัดชัยภูม ิ

0.39 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 2.95 0.050 

จ่ายขาดเงินสะสม          
1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                              
สายทางบ้านเมืองเก่า  หมู่ที่  5  ตำบลบ้านยาง – 
บ้านเขวา  หมู่ที ่ 5  ตำบลบา้นบวั   
อำเภอเกษตรสมบูรณ ์ จังหวัดชยัภูม ิ

0.66 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 4.30 0.073 

2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                   
สายทางบ้านเกาะมะนาว  หมู่ที ่ 1   
ตำบลเกาะมะนาว - บ้านหนองตาไก้  หมู่ที่  8  
ตำบลบ้านชวน  อำเภอบำเหน็จณรงค์   
จังหวัดชัยภูม ิ

0.46 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.30 0.056 

3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                             
สายทางบ้านนาสีนวล  หมู่ที ่ 5  ตำบลนาเสียว –                
บ้านตาดโตน  หมู่ที่  1  ตำบลนาฝาย  อำเภอเมือง
ชัยภูมิ  จังหวัดชยัภูม ิ

0.22 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 2.10 0.036 

4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                   
สายทางบ้านซับพระไวย ์ หมู่ที ่ 6  ตำบลโพนทอง -                                    
บ้านห้วยบงเหนือ  หมู่ที่  2  ตำบลหว้ยบง                     
อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชยัภูม ิ

0.50 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.50 0.060 

5.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก             
ผิวปู  Asphaltic  Concrete                       
สายทางบ้านหนองแวงศรีพัฒนา  หมู่ที่  20               
ตำบลบ้านเพชร – บ้านกุดตาลาด  หมูท่ี่  2               
ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์               
จังหวัดชัยภูม ิ

0.44 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.20 0.054 

6.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านหว้ยยาง             
หมู่ที่  9  ตำบลรังงาม  อำเภอเนินสง่า -                       
บ้านหนองไผ่ล้อม  หมู่ที่  5  ตำบลหนองบัวใหญ่  
อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ

0.47 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.35 0.057 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
คะแนน
ร้อยละ 

น้ำหนัก 
(WI) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ที่ได้ 
(CI) 

คะแนน           
ถ่วง

น้ำหนัก
(WI)×(CI) 1 2 3 4 5 

7.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านหนองฉิม    
หมู่ที่  3  ตำบลหนองฉิม - เช่ือมเขตตำบลรังงาม  
อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชยัภูม ิ

0.48 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.40 0.058 

8.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านซับหมี              
หมู่ที่  6  ตำบลวะตะแบก - บา้นยางเต้ีย  หมู่ที่  7  
ตำบลห้วยยายจิว๋  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูม ิ

0.31 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 2.55 0.043 

9.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  
Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านซับไทร            
หมู่ที่  15  ตำบลวะตะแบก  อำเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ - บ้านห้วยน้ำเค็ม  หมู่ที่  8               
ตำบลบึงปรือ  อำเภอเทพารักษ ์                          
จังหวัดนครราชสีมา 

0.45 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.25 0.055 

10.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                       
ผิวปู  Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านหลุบง้ิว  
หมู่ที่  5  ตำบลบา้นกอก - บา้นสำโรงโคก  หมู่ที ่ 6  
ตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชยัภูมิ  

0.50 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.50 0.060 

11.  โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง  ผวิปู  Para  
Asphalt  Concrete  สายทาง  ชย.ถ.1-0099  
บ้านหนองบัวใหญ่ - บ้านสระสี่เหลีย่ม                  
อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ  

0.30 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 2.50 0.043 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี          
1.  โครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใฝ่ใจเรียนรู้สู่หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

0.00 0.016 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 0.00 0.000 

2.  โครงการฝึกอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562  
และศึกษาดูงาน      

0.57 0.016 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.85 0.062 

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

0.51 0.016 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.55 0.057 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การส่งเสริมอนุรักษ์และ 
                     ใช้พลังงานอย่างมีคณุค่า 

         

1.  โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจังหวัด
ชัยภูมิ  ประจำปี  2562   

0.50 0.017 ≤0.20 0.20-
0.39 

0.40-
0.59 

0.60-
0.79 

≥0.80 3.50 0.060 

น้ำหนักรวม  1.000 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 2.815 
 

ผลการประเมิน  :  ระดับ  2.82   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  4 
สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
2.  ข้อเสนอแนะ       

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ส่วนที่  4 
สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
    
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  กำหนดแนวทาง  
วิธีการติดตามและประเมินผลเป็น  2  ส่วน  คือ  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 
– 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  และการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562)  โดยในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน  และกรอบ  แนวทางที่ได้รับ
ความเห็นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ภายใต้
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  3  เรื่อง  รายละเอียดดังนี้ 

1.  การติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น                
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   

2.  การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

3.  การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ของการดำเนิน
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 
 

1.  การสรุปผลการติดตามและประเมินผล 
   1.1  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ
         องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  และมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติจริงที่ระบุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  โดยมียุทธศาสตร์ในการพัฒนารวม  7  ยุทธศาสตร์  คือ   
                        1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  และการกีฬา   
         2.  ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต   
         3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว   
         4.  ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
          5.  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร   
         6.  ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      
          7.  ยุทธศาสตร์ที่  7  การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า   
         สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  
ดำเนินการประเมินใน  6  ประเด็น  ดังนี้ 
         1.  ความสอดคล้อง  มี  2  ตัวชี้วัด  คือ  
      1.1  ระดับผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  จากากรศึกษาพบว่าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมีความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ  โดยผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  (5.00)   
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      1.2  ระดับผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  จาการศึกษาพบว่าโครงการตามแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมีความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ  โดยผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  (5.00)  
        2.  ความเพียงพอ  (ระดับความเพียงพอของงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น)  โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบระหว่างความต้องการงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  จำนวน  2,636,538,416  บาท  (ข้อมูลจากงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น         
พ .ศ . 2561 – 2565  ปี งบประมาณ   พ .ศ . 2562)  กับรายรับจริง  (รวมเงิน อุดหนุน )  จำนวน  
1,392,196,918.91  บาท  (ข้อมูลจากกองคลัง)  คิดเป็นร้อยละ  52.80  โดยผลการประเมินอยู่ในระดับ           
ปานกลาง  (ระดับ  2.59)             
        3.  ความก้าวหน้า  (ระดับความสำเร็จของการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ)  
จากการศึกษาพบว่าสัดส่วนระหว่างโครงการแต่ละยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 
– 2565)  และการนำไปสู่การปฏิบัติหรือเบิกจ่ายระดับแผนงาน/โครงการจริง  ซึ่งโครงการที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  มีจำนวน  984  โครงการ  
และนำไปสู่การปฏิบัติหรือเบิกจ่าย  จำนวน  274  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  27.85  โดยผลการประเมินอยู่ใน
ระดับปานกลาง  (ระดับ  2.94)  ซึ่งถือว่าการนำโครงการมาดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นยังมีน้อย  เมื่อพิจารณา
ตามยุทธศาสตร์พบว่า  
                  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  และการกีฬา  โครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  จำนวน  304  โครงการ  โครงการที่มีการเบิกจ่าย  จำนวน  
109  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  35.86 
   ยุทธศาสตร์ที่   2  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  จำนวน  83  โครงการ  โครงการที่มีการเบิกจ่าย  
จำนวน  51  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  61.45 
   ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.  2561 – 2565)  จำนวน  16  โครงการ  โครงการที่มีการเบิกจ่าย  จำนวน  6  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  37.50 
       ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  จำนวน  7  โครงการ  โครงการที่มีการเบิกจ่าย  จำนวน  2  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  28.57 
    ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  
จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  จำนวน  525  โครงการ  โครงการที่มีการเบิกจ่าย  
จำนวน  84  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  16.00 
   ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.  2561 – 2565)  จำนวน  47  โครงการ  โครงการที่มีการเบิกจ่าย  จำนวน  21  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  44.68 
   ยุทธศาสตร์ที่  7  การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า  โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  จำนวน  2  โครงการ  โครงการที่มีการเบิกจ่าย  จำนวน  1  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  50.00 
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         4.  ประสิทธิภาพ  (ระดับความเหมาะสมของงบประมาณกันเหลื่อมปี)  จากการศึกษา
พบว่าจากจำนวนโครงการที่ดำเนินการ  จำนวน  74  โครงการ  (ข้อมูลจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  พ.ศ.  2562  จำนวน  61  โครงการ  และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบประมาณประจำปี  พ.ศ.  2562  
จำนวน  13  โครงการ)  พบว่ามีโครงการกันเงินเหลื่อมปีทั้งหมด  26  โครงการ  จากการเปรียบเทียบระหว่าง
งบลงทุนรวมทั้งหมด  จำนวน  175,474,490  บาท  โดยมีวงเงินกันเหลื่อมปี  จำนวน  90,985,159.51  บาท  
โดยผลการประเมินอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  (ระดับ  1.00)   
               5.  ประสิทธิผล  (ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีผลต่อการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม)  จากการศึกษาพบว่าจากการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  จากการสุ่มจากผู้นำชุมชน/ 
ผู้บริหารหน่วยงาน  จำนวน  30  ราย  โดยผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  (ระดับ  3.60)  แสดงว่าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นครบทุกยุทธศาสตร์        
                6.  ผลกระทบ  (ระดับผลกระทบของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)  จาก
การศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  
ประกอบด้วย  1) ด้านรายได้  2) ด้านการประกอบอาชีพ  3) ด้านสินค้าอุปโภค  บริโภค  4) ด้านปัญหา
สิ่งแวดล้อม  5) ด้านความขัดแย้งทางสังคม  และ 6) ด้านการเสียโอกาส  โดยผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  
(ระดับ  4.41)  
    

1.2  การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  (โครงการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562) 

       ในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  และมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติจริงตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  พ.ศ.  2562  โดยเลือกโครงการจากการสุ่มตัวอย่างโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง  7  ยุทธศาสตร์  
จำนวน  57  โครงการ  และโครงการอุดหนุนส่วนราชการอ่ืน  จำนวน  2  โครงการ  ตามประเด็นดังนี้ 

       1.  ด้านประสิทธิภาพ   
            1.1  ร้อยละของการประหยัดงบประมาณ  จากการศึกษาพบว่าโครงการที่ได้มีการ

คัดเลือกเพ่ือติดตามและประเมินผล  จำนวน  59  โครงการ  พบบว่าผลการประเมินมีเงินเหลือจ่ายจากการ
ดำเนินโครงการอยูใ่นระดับปานกลาง  (ระดับ  2.99)   

             1.2.  ร้อยละของกิจกรรมโครงการที่มีการดำเนินโครงการได้ตามระยะเวลาที่
กำหนด  จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างโครงการที่ดำเนินการ  จำนวน  59  โครงการ  มีโครงการที่ดำเนินการ
ตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนดำเนินงาน  จำนวน  50  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  84.75  โดยผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  (ระดับ  5.00) 

      2.  ด้านประสิทธิผล 
                  2.1  ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของโครงการ  จากผลการศึกษา           
กลุ่มตัวอย่างโครงการที่ดำเนินการ  จำนวน  59  โครงการ  ในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด                
(ระดับ  4.90)  เมื่อพิจารณาโครงการจำแนกตามยุทธศาสตร์พบว่า  
                             ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  และการกีฬา  
จำนวน  12  โครงการ  มีโครงการที่ดำเนินการบรรลุเป้าหมายของโครงการสูงสุด  (ร้อยละ  100)  จำนวน  11  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  91.67  เมื่อเทียบกับโครงการทั้งหมด   
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            ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
จำนวน  7  โครงการ  มีโครงการที่ดำเนินการบรรลุเป้าหมายของโครงการสูงสุด  (ร้อยละ  100)  จำนวน  5  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  71.43  เมื่อเทียบกับโครงการทั้งหมด   
            ยุทธศาสตร์ที่   3  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  จำนวน  1  โครงการ  
ดำเนินการบรรลุเป้าหมายของโครงการสูงสุด  (ร้อยละ  100)   
      ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จำนวน  1  โครงการ  ดำเนินการบรรลุเป้าหมายของโครงการสูงสุด  (ร้อยละ  100)   
     ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร  จำนวน  34  โครงการ  มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายของโครงการสูงสุด  (ร้อยละ  100)             
ทุกโครงการ 
    ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  จำนวน  3  โครงการ             
มีโครงการที่ดำเนินการบรรลุเป้าหมายของโครงการสูงสุด  (ร้อยละ  100)  จำนวน  1  โครงการ  คิดเป็นร้อย
ละ  33.33  เมื่อเทียบกับโครงการทั้งหมด   
    ยุทธศาสตร์ที่  7  การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า  จำนวน  
1  โครงการ  ดำเนินการบรรลุเป้าหมายของโครงการสูงสุด  (ร้อยละ  100)   
      2.2  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  จากผลการศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนถึงการดำเนินโครงการ  พบว่าในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  (ระดับ  4.08)   
    3.  ผลกระทบ  (ระดับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ)  จากการศึกษาผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  จำนวน  59  โครงการ  
ประกอบด้วย  1)  รายได้ของของคนในชุมชน  2)  ความมั่นคงของอาชีพ  3)  ราคาเครื่องอุปโภค  บริโภค            
4)  สิ่งแวดล้อมในชุมชน  5)  สภาพพ้ืนที่ถนน/แหล่งน้ำ  6)  ความคล่องตัวในการเดินทาง  7)  ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน  8)  การดำเนินชีวิตประจำวัน  9)  ปัญหาต่าง ๆ  เช่น  อาชญากรรม  การย้ายถิ่นฐาน  
การต่อต้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  โดยผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง  (ระดับ  2.82)   
 
2.  ข้อเสนอแนะ 
 
 2.1  ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ/ประชาชน 
  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ในครั้งนี้  มีประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ให้
ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ  ประกอบด้วย   
  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  และการกีฬา  เช่น 
  1.  โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  และบุคลากรสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการการศึกษาท้องถิ่น  ระดับประเทศ  ประจำปี  2562 
      -  เป็นโอกาสที่ดีที่ให้บุคลากรได้ศึกษาดูงานและได้รับความรู้เพ่ิมเติมมากมาย  ควรจัดให้มี
โครงการแบบนี้อีกทุกปี 
    2.  โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OSOP)  
       -  ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมมากข้ึน  เพ่ือได้รับความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากข้ึน 
       -  อยากให้มีการปฏิบัติร่วมด้วย  เพื่อให้เห็นถึงเป้าหมายที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหา 
       -  ควรจัดโครงการนี้ทุกปีไปเรื่อย ๆ 
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  3.  โครงการไฟส่องสว่างสนามฟุตบอลโรงเรียนเพชรวิทยาคาร                           
       -  ทำให้นักเรียนสามารถเล่นกีฬาตอนเย็นได้อย่างปลอดภัย 
       -  ทำให้มีไฟส่องสว่างสนามฟุตบอลตอนกลางคืนและได้บรรยากาศสดใส  อำนวยความ
สะดวกได้มากขึ้นในตอนกลางคืน 
       -  อยากให้ปรับปรุงสนามฟุตบอลให้ได้มาตรฐาน  ปรับพ้ืนสนามและปลูกหญ้าใหม่เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมกีฬาอย่างเต็มที่และมีตะข่ายกันฟุตบอล  และทำลู่วิ่งรอบสนาม 
  4.  โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  โรงเรียนกวางโจนศึกษา 
       -  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชนที่เข้ามาใช้บริการสถานที่ของโรงเรียนมีความ
ประทับใจ  สะดวกสบาย  และการยอมรับต่อโรงเรียน 
  5.  โครงการก่อสร้างอาคารส้วม  โรงเรียนเพชรวิทยาคาร     
       -  อยากให้สร้างห้องชายเพิ่ม 
  6.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  Concrete  โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 
       -  เป็นโครงการที่ดีมากสร้างความสะดวกในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน               
อยากให้ปรับปรุงรอบบริเวณโรงเรียนและมีไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน   

7.  โครงการปรับปรุงอาคารเรียน  (อาคาร  2  และ  3)  โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 
     -  อยากให้มีการปรับปรุงห้องน้ำ  และก่อสร้างห้องน้ำหญิงเพิ่มเติม 

  ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต  เช่น 
  1.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562 
       -  สถานที่จัดโครงการน่าจะดีกว่านี้  ที่พักควรจัดให้พอต่อบุคคล  และกิจกรรมที่ทำควร 
มีความน่าสนใจมากกว่านี้ 

2.  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  (กาแฟ)  จังหวัดชัยภูมิ  
ประจำปี  2562 
      -  อยากให้จัดโครงการดี ๆ แบบนี้อีก  เพ่ือจะได้มีความรู้มาพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้  
และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการจัดการกลุ่มได้อย่างเข้มแข็งตลอดไป  
  3.  โครงการส่งเสริมการผลิตพืชทางการเกษตรปลอดภัยครบวงจรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์                
ตามแนวพระราชดำริ  จังหวัดชัยภูมิ   ประจำปี  2562 
      -  จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับความรู้เรื่องของเกษตรปลอดภัย  เรื่องการดูแลพืช  
และการกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมีทำให้มีผลผลิตปลอดสารพิษไว้กินเองและไว้จำหน่ายเพ่ือเป็นการ
สร้างรายได้เพ่ิม 
      -  อยากให้จัดโครงการอีกทุกปีและอยากไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 
  4.  โครงการอบรมสัมมนาการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  TO  BE  NUMBER  ONE 
      -  ควรมีการจัดกิจกรรมให้กับครูและนักเรียนได้มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงาน 
      -  อยากให้มีโครงการจัดอบรมอีกเพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีแนวคิดใหม่ ๆ 
เพ่ือทำการปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป  และอยากให้มีการจัดโครงการศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องทุกปี 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  เช่น 
  1.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  ผิวปู   Asphaltic  Concrete  ดำเนินการโดยวิธี   
RECYCLING  สายทาง  ชย.ถ.1-0055  บ้านสันติสุข – บ้านโสกมะตูม  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ 
       -  อยากให้ก่อสร้างถนนลาดยางต่อจากเส้นเดิมให้ตลอดสาย 
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    2.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  Concrete  สายทาง           
บ้านยางเกี่ยวแฝก  หมู่ที่  3  ตำบลวะตะแบก – บ้านหนองผักบุ้ง  หมู่ที่  18  ตำบลห้วยยายจิ๋ว  อำเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ 
       -  อยากให้ก่อสร้างถนนลาดยางต่อจากเส้นเดิมให้ตลอดสาย 

    3.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  สายทางบ้านห้วยแย้  หมู่ที่  9  ตำบลห้วยแย้ - บ้านหัวสะพาน  
หมู่ที่  6  ตำบลวังตะเฆ่  อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 
       -  อยากให้ก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ตลอดสาย 
    4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านปาปอแดง  หมู่ที่  8  ตำบลภูแลนคา 
- บ้านใหม่หนองแดง  หมู่ที่  9  ตำบลชีบน  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูม ิ
       -  อยากให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจนถึงทางเข้าหมู่บ้านเพราะช่วงฤดูฝนถนน 
ไม่สามารถใช้งานได้สะดวกทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  1.  โครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใฝ่ใจเรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       -  เป็นโครงการที่มีประโยชน์และได้ประสบการณ์ทั้งครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก       
อยากให้มีโครงการและกิจกรรมดี ๆ แบบนี้อีกไปเรื่อย ๆ โดยมีเป้าหมายที่เป็นนักเรียนเพิ่มมากข้ึน 
       -  อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้อีก  และเปิดโอกาสให้เพิ่มตัวแทนเข้าร่วมในแต่ละในแต่ละ
โรงเรียนมากกว่าเดิมเป็น  6 – 8  คน  
  2.  โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
       -  เป็นโครงการที่มีประโยชน์  ควรจัดโครงการนี้ทุกปีเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ของแต่ละองค์กรเพื่อจะนำไปพัฒนาการทำงาน  

ยุทธศาสตร์ที่  7  การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า   
1.  โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562 

       -  อยากให้จัดสรรเรื่องโครงการการใช้น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้เร็วกว่านี้เพราะเกษตรกร
เดือดร้อนเรื่องการใช้น้ำในการเกษตรมาก 
 

2.2  ข้อเสนอแนะของผู้นำชุมชน/ผู้บริหารหน่วยงาน 
  1.  อยากให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร 

2.  พัฒนาด้านก่อสร้างและปรับปรุงถนนและอยากให้มีงบประมาณก่อสร้างถนนให้ตลอดสาย 
  3.  พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม   

4.  พัฒนาด้านโครงการไฟฟ้าตามซอยในหมู่บ้าน 
5.  พัฒนาด้านการส่งเสริมด้านอาชีพ 
6.  พัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทน 

  7.  อยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมีบทบาทด้านการส่งเสริมอาชีพและความ
เป็นอยู่ของประชาชนเพิ่มขึ้น  และจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนเพื่อการพัฒนานาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
....................................................... 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  1.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและคำสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  และคำสั่ง
แต่งตั้งคณะทำงานช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   

2.  รายชื่อโครงการที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล 
    3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและแบบสอบถามความ         
พึงพอใจผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวม 
  4.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่   มท  0810.3/ว  5797              
ลงวันที่   10  ตุลาคม  2559เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ  2561 – 2564)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559 
  5.  บันทึกข้อความ  ที่  ชย  51003.3/   -   ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2561  
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ         
  6.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ท่ี  มท  0810.3/ว  2931 ลงวันที่  
15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.  2561 – 2564)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 7.  ภาพกิจกรรมการติดตามและประเมินผล   
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รายชื่อโครงการที่ดำเนนิการติดตามและประเมินผล 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  และการกีฬา 
1.  โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน  สถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  2562 
2.  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.  โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
พ.ศ. 2551  (ฉบับปรับปรุง  2560)  ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ                       
ประจำปี  2562 
4.  โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  และบุคลากร  สังกัดองค์การบริหารส่วน               
จังหวัดชัยภูมิ  เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ระดับประเทศ 
5.  โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OSOP) 
6.  โครงการไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล  โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 
7.  โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  โรงเรียนกวางโจนศึกษา   
8.  โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์  โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม   
9.  โครงการก่อสร้างห้องส้วม  โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 
10.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  Concrete  โรงเรียนเพชรวิทยาคาร   
11.  โครงการปรับปรุงอาคารเรียน  (อาคาร  2  และ  3)  โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม   
12.  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าด้วยระบบไฟฟ้าส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์  โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  2  
ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562 
2.  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมมัดหมี่จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562 
3.  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  (กาแฟ)  จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562 
4.  โครงการส่งเสริมการผลิตพืชทางการเกษตรปลอดภัยครบวงจรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ  
5.  โครงการอบรมสัมมนาการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  TO  BE  NUMBER  ONE  
6.  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                     
(อุดหนุนงบประมาณให้กับตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ) 
7.  โครงการนำเสนอผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  TO  BE  NUMBER  
ONE  จังหวัดชัยภูมิ  ปีงบประมาณ  2562  (อุดหนุนงบประมาณให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ) 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
1.  โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านของฝาก  (OTOP)  เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562   
ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.  โครงการอนุรักษ์พัฒนาปรับปรุงดูแล  บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  (โครงการ                
“1  อปท.  1  ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  ประจำปี  พ.ศ.  2562) 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

ข้อบัญญัติ 
1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านเมืองคง  หมู่ที่  2  ตำบลบ้านเพชร -                        
บ้านโนนดินจี่  หมู่ที่  5  ตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวดัชัยภูมิ  (ระยะที่  1) 
2.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านประดู่งาม                 
หมู่ที่  8  ตำบลห้วยยายจิ๋ว  อำเภอเทพสถิต - บ้านโคกเพชร  หมู่ที่  1  ตำบลโคกเพชรพัฒนา                     
อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
3.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  ผิวปู  Asphaltic  Concrete  ดำเนินการโดยวิธี  RECYCLING  สายทาง  
ชย.ถ.1-0055  บ้านสันติสุข – บ้านโสกมะตูม  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ 
4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านปาคา  หมู่ที่  12  ตำบลเจาทอง – บ้านนาระยะ  
หมู่ที่  1  ตำบลวังทอง  อำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ 
5.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านท่าศาลา                 
หมู่ที่  2  ตำบลบ้านตาล - บ้านเขาดิน  หมู่ที่  5  ตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
6.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านยางเกี่ยวแฝก  
หมู่ที่  3  ตำบลวะตะแบก – บ้านหนองผักบุ้ง  หมู่ที่  18  ตำบลห้วยยายจิ๋ว  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 
7.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  สายทางบ้านห้วยแย้  หมู่ที่  9  ตำบลห้วยแย้ - บ้านหัวสะพาน  หมู่ที่  6  
ตำบลวังตะเฆ่  อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 
8.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  สายทางบ้านหนองคลอง  หมู่ที่  5  ตำบลโสกปลาดุก - บ้านกระจวน                  
หมู่ที่  4  ตำบลโคกสะอาด  อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 
9.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านสระโพนทอง  หมู่ที่  4  ตำบลสระโพนทอง - 
บ้านนกเอ้ียงเก่า  หมู่ที่  6  ตำบลบ้านหัน  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ 
10.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านปาปอแดง  หมู่ที่  8  ตำบลภูแลนคา -                 
บ้านใหม่หนองแดง  หมู่ที่  9  ตำบลชีบน  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  
11.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  ผิวปู  Asphaltic  Concrete  ดำเนินการโดยวิธี  RECYCLING                 
สายทางบ้านธาตุงาม  หมู่ที่  17  ตำบลผักปัง – บ้านแดง  หมู่ที่  13  ตำบลหนองตูม  อำเภอภูเขียว  
จังหวัดชัยภูมิ 
12.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านเดื่อ  หมู่ที่  1  ตำบลบ้านเดื่อ - บ้านกุดจิก                    
หมู่ที่  8  ตำบลหนองข่า  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ 
13.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านหนองไผ่ล้อม  หมู่ที่  5  ตำบลหนองบัวใหญ่ – 
บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  8  ตำบลบ้านกอก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
14.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านฝาย  หมู่ที่  1, 3  ตำบลหนองขาม -                      
บ้านดอนหัน  หมู่ที่  2  ตำบลโนนสะอาด  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
15.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านโนนทัน  หมู่ที่  5  ตำบลบ้านเล่า -                          
บ้านมอดินแดง  หมู่ที่  4  ตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ 
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16.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านเล่า –               
บ้านนาวัง  หมู่ที่  2  ตำบลนาเสียว  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 
17.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านสายบัวแดง  หมู่ที่  6  ตำบลช่องสามหมอ - 
บ้านโสกกกแดง  หมู่ที่  5  ตำบลโคกมั่งงอย  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
18.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านโนนลาน                
หมู่ที่  4  ตำบลถ้ำวัวแดง - บ้านหลักแดน  หมู่ที่  9  ตำบลวังชมภู  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 
19.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านหลุบงิ้ว  หมู่ที่  5  ตำบลบ้านกอก -                     
บ้านหนองพง  หมู่ที่  6  ตำบลหนองบัวโคก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ
20.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  ผิวปู  Para  Asphalt  Concrete  ดำเนินการโดยวิธี  Recycling  
สายทาง  ชย.ถ.1-0061  บ้านหนองบัวแดง – บ้านโหล่น  (ตอนที่  2)  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 
21.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านเขว้า  หมู่ที่  1  
ตำบลบ้านเขว้า - บ้านโนนเสาเล้า  หมู่ที่  3  ตำบลโนนแดง  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
22.  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น  สายทางบ้านโคกม่วง  หมู่ที่  9  ตำบลหนองสังข์ - บ้านแก้ง  
หมู่ที่  4  ตำบลบ้านแก้ง  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
1.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น  ชย.ถ.1-0061  
บ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น  (ตอนที่  2)  อำเภอหนองบัวแดง  กว้าง  6  เมตร  ยาว  1,285  เมตร                   
หนา  0.04  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  10,280  ตารางเมตร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ              
อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

จ่ายขาดเงินสะสม 
1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านเมืองเก่า  หมู่ที่  5  ตำบลบ้านยาง - บ้านเขวา  
หมู่ที่  5  ตำบลบ้านบัว  อำเภอเกษตรสมบูรณ ์ จังหวัดชัยภูมิ 
2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านเกาะมะนาว  หมู่ที่  1  ตำบลเกาะมะนาว -  
บ้านหนองตาไก้  หมู่ที่  8  ตำบลบ้านชวน  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านนาสีนวล  หมู่ที่  5  ตำบลนาเสียว –                   
บ้านตาดโตน  หมู่ที่  1  ตำบลนาฝาย  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 
4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านซับพระไวย์  หมู่ที่  6  ตำบลโพนทอง –                   
บ้านห้วยบงเหนือ  หมู่ที่  2  ตำบลห้วยบง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 
5.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  Concrete                                                          
สายทางบ้านหนองแวงศรีพัฒนา  หมู่ที่  20  ตำบลบ้านเพชร – บ้านกุดตาลาด  หมู่ที่  2  ตำบลโคกเริงรมย์  
อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
6.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านห้วยยาง                     
หมู่ที่  9  ตำบลรังงาม  อำเภอเนินสง่า - บ้านหนองไผ่ล้อม  หมู่ที่  5  ตำบลหนองบัวใหญ่  อำเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ 
7.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านหนองฉิม                     
หมู่ที่  3  ตำบลหนองฉิม - เชื่อมเขตตำบลรังงาม  อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูม ิ
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8.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านซับหมี  หมู่ที่  6  
ตำบลวะตะแบก - บ้านยางเตี้ย  หมู่ที่  7  ตำบลห้วยยายจิ๋ว  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 
9.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านซับไทร                 
หมู่ที่  15  ตำบลวะตะแบก  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ - บ้านห้วยน้ำเค็ม  หมู่ที่  8  ตำบลบึงปรือ  
อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 
10.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวปู  Asphaltic  Concrete  สายทางบ้านหลุบงิ้ว                
หมู่ที่  5  ตำบลบ้านกอก - บ้านสำโรงโคก  หมู่ที่  6  ตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  
11.  โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง  ผิวปู  Para  Asphalt  Concrete  สายทาง  ชย.ถ.1-0099                    
บ้านหนองบัวใหญ่ - บ้านสระสี่เหลี่ยม  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ   
ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
1.  โครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใฝ่ใจเรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  โครงการฝึกอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562  และศึกษาดูงาน      
3.  โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์ที่  7  การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
1.  โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2562   

 
 
 
 
 

 
 

























































































































































































































 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


