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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ



คำนำ 
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)              
พ.ศ. 2561  หมวด  6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ข้อ  29  โดยกำหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ              
ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้  จักเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการนำไปใช้ทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของปีงบประมาณต่อ ๆ ไป  
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
ต่อไป  

 
 
 

      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
       องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ธันวาคม  2564 



สารบัญ 

เร่ือง            หน้า 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร                ก - ง  

ส่วนที่  1  บทนำ 
     1.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล              1 
    2.  วัตถุประสงค์        2   
    3.  ขั้นตอนการดำเนินการ       2 
    4.  เครื่องมือการติดตามและประเมินผล      2 
    5.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล     3  

ส่วนที่  2  การติดตามและประเมินผล                         
       1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)      4 - 6 
          ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563   
    2.  แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)     6 - 24 
          ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564   

ส่วนที่  3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
    1.  ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือความสอดคล้อง 25 – 35 
                  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
    2.  ผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น    36 - 39 
                  (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ      
    3.  ผลการประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น     40 – 95 

ส่วนที่  4  ข้อเสนอแนะ  ปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางทางแก้ไข 
    1.  ข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น             96 – 104 
    2.  ปัญหา  อุปสรรค  ในการดำเนินการ      104 
    3.  แนวทางแก้ไข        105 

ภาคผนวก 
   1.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
   2.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   

(แทนตำแหน่งที่ว่าง)   
   3.  คำสั่งแต่งตั้งประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดชัยภูมิ   
   4.  คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดชัยภูมิ 
   5.  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ   
 

  



สารบัญ  (ต่อ) 
 

           6.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561 
    7.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2562  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2564)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    8.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0810.3/ว  6732  ลงวันที่  6  พฤศจิกายน  2562              
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
        9.  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
และแบบสอบถามข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  (eMENSCR) 

  10.  ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
 



 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   

เป็นการติดตามและประเมินผลตามกรอบ  แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ  
ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   ได้กำหนดไว้             
ในคราวการประชุม  ครั้งที่  1/2564  วันที่  21  ตุลาคม  2564  เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ชั้น  3  (ห้องครูเข็มทอง)   

สร ุปผลการต ิดตามและประเม ินผลแผนพัฒนาท้องถ ิ ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)                      
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  รายละเอียดดังนี้ 

   1.  ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    
        ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์          
ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหก
สิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ซึ่งได้กำหนดไว้ 2 แนวทาง โดยแต่ละแนวทางมีคะแนนรวม 
100 คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80  (80  คะแนน)  ทั้งนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ทั้ง 11 คน  ได้พิจารณาให้คะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  หลังจากประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2564  เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้ 
      1.1  ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สรุปได้ดังนี้      

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนเฉลี่ย 

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18.36 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 16.73 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 55.32 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (9.14) 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (9.23) 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (9.41) 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5) (4.68) 
   3.5 กลยุทธ์ (5) (4.59) 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (4.50) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (4.50) 



ข 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนเฉลี่ย 

ที่ได้ 
   3.8 แผนงาน (5) (4.59) 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (4.68) 

รวมคะแนน 100 90.41 
      จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ  90.41  คะแนน  โดยมี
การแยกประเด็นการพิจารณา  3  ประเด็นการพิจารณา  ดังนี้ 
        - ประเด็นที่  1  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
คะแนนเต็ม  20  คะแนน  คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ  18.36  คะแนน 
            - ประเด็นที่  2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  คะแนนเต็ม  20  คะแนน   
คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ  16.73  คะแนน 
          - ประเด็นที่  3  ยุทธศาสตร์  คะแนนเต็ม  60  คะแนน  คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ   
55.32  คะแนน 
             1.2  ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
สรุปได้ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉลี่ย
ที่ได้ 

1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.14 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.82 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.86 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8.95 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 54.18 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (4.68) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.68) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (4.73) 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) (4.86) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(5) (4.77) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) (4.45) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.41) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.32) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4.23) 
    5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.32) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ             
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) (4.32) 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4.41) 
รวมคะแนน 100 89.95 



ค 
 

        จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ  89.95  คะแนน  โดยมี
การแยกประเด็นการพิจารณา  5  ประเด็นการพิจารณา  ดังนี้ 
         - ประเด็นที่  1  สรุปสถานการณ์การพัฒนา  คะแนนเต็ม  10  คะแนน   
คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ  9.14  คะแนน 
           - ประเด็นที่  2  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   
คะแนนเต็ม  10  คะแนน  คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ  8.82  คะแนน 
        - ประเด็นที่  3  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
คะแนนเต็ม  10  คะแนน  คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ  8.86  คะแนน 
         - ประเด็นที่  4  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  คะแนนเต็ม  10  คะแนน   
คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ  8.95  คะแนน 

      - ประเด็นที่  5  โครงการพัฒนา  คะแนนเต็ม  60  คะแนน  คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ   
54.18  คะแนน 

   2.  การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  แบ่งออกเป็น  2  ส่วน  ดังนี้ 
       2.1  ศักยภาพการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ    
                    พิจารณาจากจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ ่นและงบประมาณที ่บรรจ ุอย ู ่ ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เปรียบเทียบกับจำนวน
โครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณที่นำมาจัดทำแผนดำเนินงาน  เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  แสดงค่าเป็นร้อยละ  สรุปผลได้ดังนี้   
     2.1.1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ได้บรรจุ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  และแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่  18  มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น  614  โครงการ  นำไปสู่การปฏิบัติโดยนำไปจัดทำแผนการดำเนินงาน
และแผนการดำเนินงานฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับที่  3  มีจำนวนโครงการ  189  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  30.78 
    2.1.2  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ได้ตั้งงบประมาณ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  และแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับที่  18  มีจำนวน
งบประมาณทั้งสิ้น  2,894,048,023  บาท  นำไปสู่การปฏิบัติโดยนำไปจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการ
ดำเนินงานฉบับเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  3  มีจำนวนงบประมาณ  656,217,135  บาท  คิดเป็นร้อยละ  22.68 

     2.2  ศักยภาพการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน 
  พิจารณาจากจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณตามแผนดำเนินงาน  

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ว่าสามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จจำนวนกี่โครงการและจำนวนงบประมาณ           
ทีส่ามารถเบิกจ่ายได้  แสดงค่าเป็นร้อยละ  สรุปผลได้ดังนี้   
                2.2.1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ได้นำโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  มาจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการ
ดำเนินงานฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับที่  3  มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น  189  โครงการ  สามารถดำเนินการโครงการ             
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ  จำนวน  65  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  34.39 
 
 



ง 
 

   2.2.2  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ได้นำงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  มาจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานฉบับ
เพิ ่มเติมถึงฉบับที ่  3  มีจำนวนงบประมาณทั้งสิ ้น  656,217,135  บาท  สามารถดำเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณภายในปีงบประมาณ  จำนวน  206,759,310.15  บาท  คิดเป็นร้อยละ  31.51 

3.  การประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น  แบ่งออกเป็น  2  ส่วน  ดังนี้   
        3.1  ผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น    
              พิจารณาจากการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น              
(พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่นำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  ว่าดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานหรือไม่ 
            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  มาจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน
ฉบับเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  3  มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น  189  โครงการ  ผลการดำเนินเป็นดังนี้ 
    - สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  จำนวน    35  โครงการ 
    - ไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  จำนวน  154  โครงการ 
    สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้  ส่วนใหญ่            
เป็นผลเนื่องมาจากสาเหตุการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  (โควิด-19)  เช่น  โครงการจัดอบรมให้
ความรู้ต่าง ๆ  มีข้อจำกัดในการรวมกลุ่มเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค 
           3.2  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
     เป็นการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนิน โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 

  - ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เท่ากับ  3.77  ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 

 
  ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูม ิ

 -  เสนอแนะในเรื ่องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลในการ                  
ออกติดตามและประเมินผลโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิดำเนินการแล้วเสร็จ  เพื่อรับทราบ
ความต้องการและเป็นการสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง   และเสนอให้มี
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในภารกิจด้านการติดตามและประเมินผล ตามข้อระเบียบฯ  และหนังสือสั่งการ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง  โดยเสนอให้มีการจัดอบรมเพ่ือจะได้นำความรู้ที่ได้รับมาในช่วยการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
     

 
 

 



 

 
 
 
 
 

ส่วนที่  1 
บทนำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที ่ 1 
บทนำ 

    
1.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

          การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  หมายถึง                 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการดำเนินงาน  ว่าได้รับและใช้ทรัพยากรต่าง ๆ  ไปเพ่ือ
ดำเนินงานนั้น  เมื่อเทียบกับระยะเวลา  ความก้าวหน้า  ความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจาก
ผลผลิต  (output)  และผลลัพธ์  (outcome)  มีมากน้อยเพียงใด  เป็นไปตามเป้าหมาย  วัตถุประสงค์และ
ฉันทามติจากประชาชนในพื้นที ่หรือยัง  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ  จังหวัด  อำเภอ  และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้กำหนดและแถลงไว้
ในสภาท้องถิ่นหรือยัง  การติดตามและประเมินผลไม่สามารถแยกออกจากระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้  ข้อตกลง  อำนาจและหน้าที่ใด ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำเป็นต้องมีการติดตามและ
ประเมินผล  เพื่อให้ได้ทราบถึงความก้าวหน้า  ข้อบกพร่องหรือสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องพัฒนาต่อไปในอนาคต  
               การติดตาม  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนที่มีการกำหนดไว้แล้ว  
เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ  แก้ไข  ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน  หรือกำหนดวิธีการ
ดำเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น  ดังนั้น  จุดเน้นที่สำคัญของการติดตาม  คือ  การปฏิบัติการต่าง ๆ  เพื่อการ
ตรวจสอบ  ควบคุม  กำกับการปฏิบัติงานของโครงการ  การติดตาม  จะเกิดขึ้นในขณะที่โครงการกำลัง
ดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้  หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ดำเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าที่กำหนด  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับน้อยกว่าที่ควร  จะเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบ        
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ 
       การประเมินผล  เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
และนำผลมาใช้ในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ  การประเมินผลจะเกิดขึ้นในทุก
ขั้นตอนของโครงการ  นับตั้งแต่ก่อนตัดสินใจจัดทำโครงการ  ในขณะดำเนินงานในช่วงระยะต่างๆ และเมื่อ
โครงการดำเนินงานเสร็จแล้ว  หรือประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ  บางมิตินำมาใช้ในการ
ประเมินความสำเร็จของโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้หรือไม่  มีปัญหา  
อุปสรรคอะไรบ้าง 
       “การติดตาม”  และ  “การประเมินผล”  เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน  มีจุดมุ่งหมาย
ไม่เหมือนกัน  แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง  โดยหากมีระบบติดตามผลที่ดี  
จะส่งผลให้มีการประเมินผลที่รวดเร็ว  ทันท่วงที  มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการบรรลุผลสำเร็จและผลลพัธ์  
การเข้าใจถึงลักษณะของการติดตามและประเมินผล  ช่วยให้สามารถวางระบบและรูปแบบการติดตามผลและ
ประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล
มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม  จะช่วยให้ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติสามารถกำกับทบทวนและพัฒนางาน/
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
       ในการบริหารงานทั ้งภาครัฐและภาคเอกชน  กระบวนการติดตามและประเมินผล
นโยบายต่าง ๆ จำเป็นต้องมีขึ้น  เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
วิสัยทัศน์ขององค์กร  โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ความรวดเร็ว  คุ้มค่า  และตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน   
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       ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  จึงได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2564  ขึ้น  เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น               
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ  ตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ให้มีความสอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบันและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในท้องถิ่น  และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  หมวด  6  ข้อ  29 (3)              
ไดก้ำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

2.  วัตถุประสงค์ 
        2.1  เพ่ือติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    

     2.2  เพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
       2.3  เพื่อติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
       2.4  เพ่ือทราบถึงปัญหา  อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  และผู้บริหารท้องถิ่นนำข้อมูล
มาใช้ในการปรับปรุง/แก้ไขการจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุด
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมากที่สุด 

3.  ขั้นตอนการดำเนินการ  
ลำดับ

ที ่
ขั้นตอนการดำเนินการ 

ระยะเวลา 
(ปี พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

1. กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

สิงหาคม  

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตุลาคม - พฤศจิกายน  
3. รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
ธันวาคม  

4. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น   

ธันวาคม  

5. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  

ธันวาคม  

  4.  เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
         -  แบบสอบถามข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  (eMENSCR) 
         -  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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5.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
        5.1  ทราบผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    

     5.2  ทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
       5.3  ทราบผลการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนิน
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
       5.4  ทราบถึงปัญหา  อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  และผู้บริหารท้องถิ่นนำข้อมูลมา
ใช้ในการปรับปรุง/แก้ไขการจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมากที่สุด 
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ส่วนที่  2 
การติดตามและประเมนิผล 

        
   1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)                    
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  แบ่งออกเป็น  3  ส่วน  
รายละเอียดดังนี้ 
        1.1  การประเมินคุณภาพยุทธศาสตร์และโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
(พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   
         เป็นการประเมินผลตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  
ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  
แก้ไขเพิ ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ ่น  ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที ่กำหนดไว้  ซึ ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจา่ย  
แบ่งออกเป็น  2  ส่วน  โดยแต่ละส่วนมีคะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง
และขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80  (80  คะแนน)  
รายละเอียดดังนี้  
           1.1.1  ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ผลคะแนนเฉลี่ยการติดตามและประเมินผลฯ  
เท่ากับร้อยละ  90.73   
                 1.1.2  ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ผลคะแนนเฉลี่ยการติดตามและประเมินผลฯ  
เท่ากับร้อยละ  90.18  
       1.2  การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  มีจำนวน  2  ประเด็น  คือ 
    เป็นการพิจารณาจากจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ฉบับเพิ่มเติม  ที่ตั้งไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่นำมาจัดทำเป็นแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2563  และแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ฉบับเพ่ิม        
         1.2.1  ผลการประเมินความสามารถในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  มาจัดทำเป็นแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563                   
โดยพิจารณาจากจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ฉบับเพิ่มเติม  มีจำนวนโครงการที่ตั ้งไว้ใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  รวมจำนวน  973  โครงการ  นำมาจัดทำเป็นแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  และแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ฉบับเพ่ิมเติม  รวมจำนวน  323  โครงการ  
ดังนั้น  ผลการประเมินความสามารถในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  มาจัดทำเป็นแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563   ปรากฏว่าผลการ
ประเมินอยู่ในระดับร้อยละ  33.20 
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          1.2.2  ผลการประเมินความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวนงบประมาณตามแผนดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ฉบับเพิ่มเติม         
มีงบประมาณที่ตั้งไว้รวมจำนวน  379,785,176  บาท  งบประมาณเบิกจ่ายจำนวน  271,000,695.24  บาท  
ดังนั้น  ผลการประเมินความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ปรากฏว่าผลการประเมินอยู่ในระดับร้อยละ  71.36   
         1.3  การประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                       
(พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
    ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  โดยการติดตามและประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิดำเนินโครงการแล้วเสร็จในพ้ืนที่
จังหวัดชัยภูมิ  ทั้ง  16  อำเภอ  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ  เป็นผู้คัดเลือกโครงการที่มีงบประมาณสูงและลักษณะการดำเนินโครงการแตกต่างไปจาก
โครงการที่เคยติดตามและประเมินผลมาก่อน  จำนวน  67  โครงการ   
          1.3.1  ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  โดยการติดตามและ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิดำเนินโครงการแล้วเสร็จ
ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ทั้ง  16  อำเภอ  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เป็นผู้คัดเลือกโครงการที่มีงบประมาณสูงและลักษณะการดำเนินโครงการแตกต่างไปจาก
โครงการที่เคยติดตามและประเมินผลมาก่อน  จำนวน  67  โครงการ  คะแนนที่ได้จากการประเมินผลเท่ากับ  
4.10  อยู่ในระดับมาก 
           1.3.2  การประเมินความสำเร็จหรือผลที่เกิดขึ ้นจากการดำเนินโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  จากการคัดเลือกโครงการที่
ดำเนินการแล้วเสร็จเพ่ือติดตามและประเมินผลฯ  จำนวน  67  โครงการ  สรุปดังนี้ 
       - โครงการที ่ดำเนินการแล้วเสร็จ  บรรลุว ัตถุประสงค์ของโครงการ  
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนด  การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปที่ได้รับอนุมัติ/ 
ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  และผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นไปที่กำหนดไว้ในโครงการ  จำนวน  66  โครงการ 

   - โครงการที ่ดำเนินการแล้วเสร็จ  บรรลุว ัตถุประสงค์ของโครงการ  
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด  เนื่องจากในปีงบประมาณ  2563  อยู่ในช่วงที่มี
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  จึงทำให้แผนการดำเนินโครงการล่าช้าจากเดิมที่กำหนดไว้    
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปที่ได้รับอนุมัติ/ ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  และผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นไปตามที่กำหนด
ไว้ในโครงการ  จำนวน  1  โครงการ  คือ  โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์  อาคารศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ   

  ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูม ิ
  - อยากให้ชี ้แจงรายละเอียดว่าทำไมจึงไม่สามารถนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น               
มาดำเนินการได้ทั้งหมด 
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  คำชี้แจง  
    - เนื่องจากจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  มีเป็นจำนวนมาก  แต่งบประมาณมีจำนวนจำกัด             
จึงไม่สามารถนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มาจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีได้ทั้ งหมด  กองราชการ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  จึงคัดเลือกโครงการที่จำเป็นและตรงต่อความต้องการของประชาชน
เร่งด่วนมาดำเนินการจัดตั ้งงบประมาณ/ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี  หรือแผนดำเนินงานประจำปีก่อน               
ดังนั้น  สาเหตุที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิสามารถนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  มาดำเนินการได้
จำนวนน้อย  ซึ่งในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จะต้องนำโครงการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ไว้ก่อน  
แต่พอถึงเวลาดำเนินการจริง  บางโครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ แล้ว  ไม่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน  เราก็ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติม  จำนวนโครงการก็เพิ่มขึ้น  และในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  ก็เกิดการระบาดของโรคโควิด – 19  จำเป็นต้องโอนงบประมาณออกไปจัดทำโครงการอย่างอ่ืน            
ที่จำเป็นเร่งด่วนและสำคัญกว่า  

      2.  แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น   (พ.ศ. 2561 – 2565)                
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

        2.1  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  หมวด  6  การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 
   (1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
   (2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
   (3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
   (4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
   (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
   โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และ
กรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
    กรรมการตาม  (1)  (2)  (3)  (4)  และ  (5)  ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
    ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
    (1)  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (2)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเ ผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
    (4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 

รายงานผลและเสนอความเห็น   
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว   

และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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      2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
          2.2.1  วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   

                      “พัฒนาชัยภูมิเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงทุกภูมิภาค  ประชาชนมั่นคงเป็นสุข  
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างยั่งยืน  การศึกษาเป็นเลิศ  สังคมมีความเป็นธรรม  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

         2.2.2  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  (พ.ศ. 2561 – 2565)   
       1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา 

           เป้าประสงค์ 
                 1. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและรองรับประชาคมอาเซียน 
                 2. จังหวัดชัยภูมิมีชื่อเสียงด้านกีฬาเพ่ิมข้ึน 
                3. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสาน 
           ตัวช้ีวัด 
                1. ร้อยละของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากโครงการการบริหารจัดการ
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  (SBMLD)  
                2. ประเภทกีฬาที่ได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะที่สูงขึ้น 
                 3. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีได้รับการสืบสาน  
เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
           กลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย 

ร้อยละของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก
โครงการการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

 2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน จำนวนสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระบบประกันคุณภาพภายนอก 

 3. สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวนโครงการที่สนับสนุน 
สิ่งอำนวยความสะดวกการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 4. ส่งเสริมปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน ร้อยละของงบประมาณในการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
6. จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างสรรค์สังคม
ท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

7. ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย จำนวนโครงการที่ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา 
นันทนาการและการออกกำลังกาย 

8. ส่งเสริม สนับสนุน งานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จำนวนโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนงาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 



9 
 

       2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต     
       เป้าประสงค์     
      1. รายได้ต่อครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน 
           2. สังคม ชุมชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 
             3. การพัฒนาเมืองชัยภูมิให้เป็นเมืองน่าอยู่และทันสมัย 
        ตัวช้ีวัด 
     1. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
     2. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
       กลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมอาชีพ การลงทุน การสร้างงานสร้างรายได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนสินค้าชุมชนแบบบูรณาการ 

จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เพ่ิมข้ึน 

2. การสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน 
   2.1 รับถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มาอยู่
ในการรับผิดชอบของ อบจ.ชัยภูมิ 
   2.2 สนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. 
   2.3 เสริมสร้างสุขภาพในระดับจังหวัด ที่มีส่วนร่วมจากท้องถิ่น
ทุกระดับ 
   2.4 การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค 

- จำนวนโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน 
 
- จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล           
ที่เข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
 
 

3. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
   3.1 ส่งเสริมการป้องกัน อุบัติเหตุ อุบัติภัย และการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 
   3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชัยภูมิ  

- จำนวนโครงการที่สนับสนุนการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
- จำนวนโครงการที่สนับสนุน การป้องกัน
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัย 

4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
   4.1 ส่งเสริมและสนับสนับสนุนเด็ก สตรี คนพิการ คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในภาคสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

จำนวนครอบครัวที่ดำเนินการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 

5. ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
และประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

จำนวนโครงการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

6. การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค จำนวนผู้ป่วย ด้วยโรคสำคัญที่เป็นปัญหา
สาธารณสุขในพ้ืนที่ลดลง (ไข้เลือดออก  
ไข้หวัดใหญ่) 

7. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และบำบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ 
ผู้ติดยาเสพติด 

จำนวนโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุน  
การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

8. การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย และฉลาดเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการพัฒนาบ้านเมืองให้เป็น
เมืองน่าอยู่ที่ทันสมัย 

จำนวนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาเมือง
ชัยภูมิให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่ทันสมัย 

    3)  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
       เป้าประสงค์ 
       1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิมากข้ึน 
      2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงข้ึน 
        ตัวช้ีวัด 
      1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจำนวนนักท่องเที่ยว 
      2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากสินค้าและบริการการท่องเที่ยว 
      3. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
       กลยุทธ์    

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการท่องเที่ยว 
    1.1 พัฒนาการท่องเที่ยวใช้หลักการมีส่วนร่วม และบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2. พัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ 
ระบบนิเวศวิทยา ทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ให้มีศักยภาพ 
มาตรฐาน และความปลอดภัย 

จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา 

3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว 

จำนวนกิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

4. พัฒนามาตรฐานการบริการของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
สู่สากล 

จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมได้มาตรฐาน
การบริการด้านการท่องเที่ยว 

5. ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดใกล้เคียง 

จำนวนเส้นทางการท่องเที่ยวที่ได้รับการ
พัฒนา 

       4)  ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

          เป้าประสงค์   
           1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     2. ปัญหาการจัดการขยะลดลง 
          ตัวช้ีวัด 
           1. จำนวนประชาชนที่เข้ารว่มในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           2. ร้อยละของการจัดการปัญหาขยะลดลง 
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         กลยุทธ์    
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    1.1 ฟ้ืนฟูระบบนิเวศด้วยการปลูกป่า สนับสนุนการจัดทำสวน
พฤกษศาสตร์เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพดิน 
    1.2 พัฒนาบึงละหาน อำเภอจัตุรัส ยกระดับให้เป็นครัวของจังหวัด 

จำนวนโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.  การแก้ไขปัญหาการจัดการมลภาวะ การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลแบบบูรณาการ 
     

จำนวนโครงการในการแก้ไขปัญหาการ
จัดการมลภาวะการกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

  5)  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร 

       เป้าประสงค์ 
        1. เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
          2. แหล่งน้ำได้รับการบริหารจัดการ 
          3. รายได้ต่อครัวเรือนภาคการเกษตรสูงขึ้น 
          4. จำนวนร้านค้าชุมชนที่รองรับผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
       ตัวช้ีวัด 
     1. จำนวนถนนที่ได้มาตรฐาน 
          2. จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการบริหารจัดการ 
          3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าสินค้าเกษตร 
      กลยุทธ์    

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
    1.1 ก่อสร้างเส้นทางการคมนาคม 
    1.2 ปรับปรุงรักษาและซ่อมแซมเส้นทางการคมนาคมที่
ชำรุดเสียหาย 
    1.3 จัดตั้งศูนย์เครื่องจักรกลขนาดใหญ่สำหรับการในการ
พัฒนาเส้นทาง แหล่งน้ำ และการบริการสาธารณะต่าง ๆ 
    1.4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 

จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานและถนนที่ได้รับการ
บำรุงรักษา 

2.  การบริหารจัดการแหล่งน้ำแบบบูรณาการและยั่งยืน 
    2.1 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ำเดิม 
    2.2 พัฒนาระบบชลประทานให้ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตร  
    2.3 พัฒนาระบบเครื่องจักรกลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
อย่างต่อเนื่อง 

จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการบริหารจัดการ 

 

 



12 
 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

3.  ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
    3.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตต้นทุนต่ำ 
    3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ปศุสัตว์ – 
ประมง  การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า  และการผลิต   
    3.3 พัฒนาระบบจัดการด้านการตลาดสินค้า 
ต่าง ๆ เช่น ตลาดร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน ธนาคารโค
กระบือ ระบบสหกรณ์ และการขายสินค้าออนไลน์  
    3.4 สนับสนุนบทบาทเกษตรกร  สภาเกษตรกร 
และเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตร 
    3.5 ส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริ เกษตร
ทฤษฎีใหม่ นาแปลงใหญ่เพ่ือการเกษตรอย่างยั่งยืน 
    3.6 พัฒนาพื้นที่การเกษตร และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์ 
    3.7 ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการรวมกลุ่มสินค้าเพ่ือให้มี
ศักยภาพในการแข่งขัน 

จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร 

4. การตั้งร้านค้าชุมชน อบจ. เพ่ือรองรับผลิตผลทาง
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

จำนวนร้านค้าชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งหรือได้รับ
การสนับสนุน 

5. การมีแพลตฟอร์มในการซื้อขายสินค้าการเกษตร จำนวนผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือหาช่อง
ทางการจำหน่าย 

       6)  ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
      เป้าประสงค์  

        1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ
           2. บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
         3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
        ตัวช้ีวัด 
          1. ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ   
     2. ระดับผลการประเมินศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
      3. ระดับผลการประเมินการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามเกณฑ์ที่กำหนด 
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       กลยุทธ์ 

7)  ยุทธศาสตร์ที่  7  การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
        เป้าประสงค์  
          1. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทน 
             2. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน 
         ตัวช้ีวัด   
          1. จำนวนโครงการที่สนับสนุนการสร้างแหล่งพลังงานทดแทน 
        2. จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
        กลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.  ส่งเสริม สนับสนุน การผลติ การใช้พลังงานทดแทน จำนวนโครงการที่ให้การสนับสนุนการผลิตการใช้

พลังงานทดแทน 
2.  ส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องพลังงาน

ทดแทน 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและการพัฒนาท้องถิ่น 

จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

2.  การบูรณาการการพัฒนาร่วมกันระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

จำนวนโครงการที่มีการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น 

3.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติและจิตสำนึกใน
การปฏิบัติงานสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

4.  ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอนการ
ทำงาน โดยการนำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ   

5. การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ขององค์กร จำนวนโครงการพัฒนาหรือปรับปรุงองค์กร 
6. พัฒนาและปรับปรุงอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัยและ
ระบบสาธารณูปโภค 

จำนวนโครงการพัฒนาหรือปรับปรุง 
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        2.3   กรอบ  แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
ได้ประชุม  ครั้งที่  1/2564  เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2564  มีมติเห็นชอบการกำหนดกรอบ  แนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  มีจำนวน  3  ประเด็น  รายละเอียดดังนี้   

     ประเด็นที ่ 1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น   
               ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.3/ว 2931  
ลงวันที่  15 พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น            
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2548  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที ่ 3)  พ.ศ. 2561   
              แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561   
            เป ็นแบบท ี ่กำหนดให ้คณะกรรมการต ิดตามและประเม ินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่ว ันที ่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย                        
มีรายละเอียด  ดังนี้ 
              1.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 1.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  20  คะแนน 

  1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20 คะแนน 
  1.3  ยุทธศาสตร์  60  คะแนน  ประกอบด้วย 

            (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10  คะแนน 
               (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

10  คะแนน 
        (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด  10  คะแนน 
        (4)  วิสัยทัศน์  5  คะแนน 
            (5)  กลยุทธ์  5  คะแนน 
            (6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5  คะแนน 
           (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5  คะแนน 
            (8)  แผนงาน  5  คะแนน 
             (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5  คะแนน 

                        คะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80             
(80  คะแนน) 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื ่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 60 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
    3.5 กลยุทธ ์ (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
   

  แนวทางเบื ้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ 
ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 

 

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

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา  
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  

(2) 
 

 

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

(2)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น               

การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมือง และของที่
ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ  

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้  
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2) 
 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 
 

 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ
และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 
 

 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และThailand 4.0  

20 
(5) 
 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 
 

 

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

(3) 
 

 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 
 

 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ

การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
ส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) 
W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) 
และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 
 

 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

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

(10) 
 

 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล       
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0   

(10) 
 

 

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 
 

 

3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำ
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์
นั้น 

(5) 
 

 

3.6 เป้าประสงค์แต่ละ     
ประเด็นกลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริงที่จะนำไปสู่
ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

 

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  
กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่
เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 

 

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  

              2.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

       2.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10  คะแนน 
 2.2  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 

ในเชิงปริมาณ  10  คะแนน 
 2.3  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 

ในเชิงคุณภาพ  10  คะแนน 
 2.4  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10  คะแนน 
 2.5  โครงการพัฒนา  60  คะแนน  ประกอบด้วย 

                   (1)  ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5  คะแนน  
                   (2)  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5  คะแนน 
                     (3)  เป้าหมาย  (ผลผลติของโครงการ)  มีความชัดเจนนำไปสู่
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5  คะแนน 
                   (4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
5  คะแนน 
                   (5)  เป้าหมาย  (ผลผลติของโครงการ)  มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  5  คะแนน 



19 
 

            (6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน 
                    (7)  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  
5  คะแนน 
                   (8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ  5  คะแนน 
                    (9)  งบประมาณ  มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย   
(ผลผลิตของโครงการ)  5  คะแนน 
                   (10)  มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
5 คะแนน 
                   (11)  มีการกำหนดตัวชี้วัด  (KPI)  และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  5  คะแนน 
                   (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   
5  คะแนน 
                   คะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80             
(80  คะแนน) 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ 

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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  แนวทางเบื ้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม,                 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น           
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้
วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่
ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่
ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้
กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการ
ในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน    
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  
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4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/ 
Demand (Demand Analysis)/Global  
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พ้ืนที่ติดต่อกัน                                                     
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ   

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนด
ไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการ
ต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้อง
ไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวน
เท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำท่ี
ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่มให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  
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5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี               
ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value – 
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมทำน้อยได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม            
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการ
มากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ  

(5)  
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5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยก
ส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วม
ดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

(5)  

5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลัก
สำคัญ 5 ประการ ในการจัดทำโครงการ ได้แก่              
(1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนา
ท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความ
โปร่งใส (Transparency)  

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธี 
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทาง
ช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มี
ความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้
ในเชิงประจักษ์   

(5)  

5.11 มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indictor : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable)                 
ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนด
ความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดข้ึน สิ่งที่ได้รับ 
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  
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5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดำเนินการ
ตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์             
ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและ
สามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้  

(5)  

รวมคะแนน 100  

    ประเด็นที่  2  การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
(พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  แบ่งออกเป็น  2  ส่วน  ดังนี้ 
                             2.1  ศักยภาพการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ   
                                    พิจารณาจากจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ ่นและงบประมาณ              
ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เปรียบเทียบกับ
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ ่นและงบประมาณที่นำมาจัดทำแผนดำเนินงาน  เพื ่อนำไปสู ่การปฏิบัติใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  แสดงค่าเป็นร้อยละ 

              2.2  ศักยภาพการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน 
                         พิจารณาจากจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ
ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ว่าสามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จจำนวนกี่
โครงการและจำนวนงบประมาณทีส่ามารถเบิกจ่ายได้  แสดงค่าเป็นร้อยละ 

ประเด็นที่  3  การประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
แบ่งออกเป็น  2  ส่วน  ดังนี้   
                     3.1  ผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น    
                   พิจารณาจากการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ที่นำมาจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ว่าดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานหรือไม่ 
                 3.2  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
          เป็นการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 

    
 
   



 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่  3 

ผลการวิเคราะห์การติดตาม              
และประเมินผล 
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ส่วนที่  3 
ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

  
   ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  มีทั้งหมด  3  ประเด็น  รายละเอียดดังนี้ 

   ประเด็นที่  1  ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    
                  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่  15  
พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง   
(ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการ
ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการ           
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  ซึ่งได้กำหนดไว้  2  แนวทาง  โดยแต่ละ
แนวทางมีคะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80  (80  คะแนน)  ทั้งนี้  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภู มิ  ทั ้ง  11  คน  ได้พิจารณาให้คะแนนตามแนวทาง          
การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื ่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น               
หลังจากประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2564  เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้  

                   1.1  ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น       
       - คะแนนตามประเด็นการพิจารณา  ดังนี้      

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 
ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18.36 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 16.73 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 55.32 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (9.14) 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (9.23) 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (9.41) 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5) (4.68) 
   3.5 กลยุทธ์ (5) (4.59) 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (4.50) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (4.50) 
   3.8 แผนงาน (5) (4.59) 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (4.68) 

รวมคะแนน 100 90.41 
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           - คะแนนตามรายละเอียดหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
ประเด็น                       

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉลี่ย
ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

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

20 
(3) 
 

18.36 
2.45 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น    เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและ จำนวน
ประชากร ฯลฯ  

(2) 
 

2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา  
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ 

(2) 
 

1.95 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  

(2) 
 

2 

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

(2) 1.95 

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

(2) 
 

1.95 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้  
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2) 
 

1.86 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 
 

1.95 

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

(3) 
 

2.25 



27 
 

ประเด็น            
การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนเฉลี่ย

ที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0  

20 
(5) 
 

16.73 
4.35 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ี
เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 
 

0.91 

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

(3) 2.98 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 
 

2.89 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์
ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 
 

2.89 

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

(3) 
 

2.71 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0  

60 
(10) 

 

55.32 
9.14 
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ประเด็น                      
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนเฉลี่ย

ที่ได้ 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

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

(10) 
 

9.23 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลกัประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0   

(10) 9.41 

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 
 

4.68 

3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง
ที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 

4.59 

3.6 เป้าประสงค์แต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ชัดเจน 

(5) 
 

4.50 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึง
เกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

4.50 

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  
กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิด
จากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 

4.59 
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ประเด็น                         
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนเฉลี่ย

ที่ได้ 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 
 

4.68 

รวมคะแนน 100 90.41 
 

 
                  สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น                   
จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ  90.41  คะแนน  โดยมีการแยกประเด็นการพิจารณา  
3  ประเด็นการพิจารณา  ดังนี้ 
        - ประเด็นที่  1  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
คะแนนเต็ม  20  คะแนน  คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ  18.36  คะแนน 
            - ประเด็นที่  2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  คะแนนเต็ม  20  คะแนน   
คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ  16.73  คะแนน 
          - ประเด็นที่  3  ยุทธศาสตร์  คะแนนเต็ม  60  คะแนน  คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ   
55.32  คะแนน 
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1.2  ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

           - คะแนนตามประเด็นการพิจารณา  ดังนี้    

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนเฉลี่ย

ที่ได้ 
1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.14 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.82 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.86 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8.95 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 54.18 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (4.68) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.68) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (4.73) 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) (4.86) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(5) (4.77) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) (4.45) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.41) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.32) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4.23) 
    5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.32) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ             
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) (4.32) 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4.41) 
รวมคะแนน 100 89.95 
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  - คะแนนตามรายละเอียดหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
ประเด็น                       

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉลี่ย
ที่ได้ 

1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

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

10 9.14 

2. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ 
จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่
ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 8.82 

3. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน    
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 8.86 
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ประเด็น                     
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย

ที่ได้ 
4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis)/ 
Global  Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่
ติดต่อกัน                                                                
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ   

10 8.95 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
(5) 

54.18 
4.68 

5.2 กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ  สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4.68 

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พ้ืนที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และ
จบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4.73 
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ประเด็น                    
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย

ที่ได้ 
5.4 โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง            
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 4.86 

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา           
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี        
ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาวภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง            
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ
เพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  

(5) 4.77 

5.6 โครงการมี
ความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value – Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อยได้มาก เช่น (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ  

(5) 4.45 
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ประเด็น                    
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย

ที่ได้ 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อ
หรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น
ที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 4.41 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลัก        
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

(5) 4.32 

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการ ในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)            
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเหลื่อม
ล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity)   
(5) ความโปร่งใส (Transparency)  

(5) 4.23 

5.10 มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธี 
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์   

(5) 4.32 

5.11 มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indictor : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable)                 
ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ
กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์
ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 4.32 
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ประเด็น                    
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย

ที่ได้ 
5.12 ผลที่คาดว่า
จะได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดำเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้             
การได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็น
เหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(5) 4.41 

 รวมคะแนน 100 89.95 

 
          สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื ่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  คะแนนเฉลี ่ยที ่ได ้เท ่าก ับ  89.95  คะแนน   โดยมีการแยกประเด็น                   
การพิจารณา  5  ประเด็นการพิจารณา  ดังนี้ 
         - ประเด็นที่  1  สรุปสถานการณ์การพัฒนา  คะแนนเต็ม  10  คะแนน  คะแนนเฉลี่ยที่
ได้เท่ากับ  9.14  คะแนน 
           - ประเด็นที่  2  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   
คะแนนเต็ม  10  คะแนน  คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ  8.82  คะแนน 
         - ประเด็นที่  3  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
คะแนนเต็ม  10  คะแนน  คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ  8.86  คะแนน 
         - ประเด็นที่  4  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  คะแนนเต็ม  10  คะแนน   
คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ  8.95  คะแนน 

      - ประเด็นที่  5  โครงการพัฒนา  คะแนนเต็ม  60  คะแนน  คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ   
54.18  คะแนน 
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     ประเด็นที่  2  การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  แบ่งออกเป็น  2  ส่วน  ดังนี้ 
            2.1  ศักยภาพการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ   
                         พิจารณาจากจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ ่นและงบประมาณที ่บรรจุอยู ่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณที่นำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน  เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
แสดงค่าเป็นร้อยละ  รายละเอียดดังแสดงในตาราง 
                 2.1.1  ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ            
พัฒนาท้องถิ่น คิดเป็น

ร้อยละ แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

แผนการ
ดำเนินงาน 

1. การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา 101 98 97.03 
2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 69 46 66.67 
3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 21 7 33.33 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 2 28.57 
5. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 365 9 2.47 
6. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 48 26 54.17 
7. การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 3 1 33.33 

รวม 614 189 30.78 

 
                      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ได้บรรจุ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  และแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที่  18  มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น  614  โครงการ  นำไปสู่การปฏิบัติโดยนำไปจัดทำแผนการดำเนินงานและ
แผนการดำเนินงานฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับที่  3  มีจำนวนโครงการ  189  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  30.78 
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           2.1.2  ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำนวนงบประมาณ  

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนงบประมาณ 

คิดเป็น
ร้อยละ แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
แผนการ

ดำเนินงาน 
1. การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา 470,721,375 144,803,815 30.76 
2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 460,187,949 380,347,820 82.65 
3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 62,600,000 1,500,000 2.40 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 21,466,135 1,000,000 4.66 
5. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
   ทางการเกษตร 

1,756,806,254 59,931,900 3.41 

6. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 109,880,080 68,433,600 62.28 
7. การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 12,386,230 200,000 1.62 

รวม 2,894,048,023 656,217,135 22.68 
 

 
                 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ตั้งงบประมาณไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  และแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับที ่  18  มีจำนวน
งบประมาณทั้งสิ ้น  2,894,048,023  บาท  นำไปสู่การปฏิบัติโดยนำไปจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการ
ดำเนินงานฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับที่  3  มีจำนวนงบประมาณ  656,217,135  บาท  คิดเป็นร้อยละ  22.68 
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            2.2  ศักยภาพการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนการดำเนินงาน 
                  พิจารณาจากจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณตามแผนการ
ดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ว่าสามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จจำนวนกี่โครงการและจำนวน
งบประมาณทีส่ามารถเบิกจ่ายได้  แสดงค่าเป็นร้อยละ  รายละเอียดังแสดงในตาราง 

      2.2.1  ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ             
พัฒนาท้องถิ่น คิดเป็น

ร้อยละ แผนการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1. การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา 98 48 48.98 
2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 46 11 24.44 
3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 7 - - 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 - - 
5. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 9 1 11.11 
6. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 26 5 19.231 
7. การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 1 - - 

รวม 189 65 34.39 

 

           ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ได้นำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  มาจัดทำแผนการดำเนินงานและ
แผนการดำเนินงานฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับที่  3  มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น  189  โครงการ  สามารถดำเนินโครงการ             
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ  จำนวน  65  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  34.39  
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            2.2.2  ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำนวนงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ แผนการ

ดำเนินงาน 
เบิกจ่าย 

1. การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา 144,803,815 129,932,253.35 89.73 
2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 380,347,820 76,165,098.80 20.05 
3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 1,500,000 - - 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,000,000 - - 
5. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร 

59,931,900 - - 

6. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 68,433,600 661,958 0.97 
7. การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 200,000 - - 

รวม 656,217,135 206,759,310.15 31.51 
 

 
             ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ได้นำงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  มาจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานฉบับเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่  3  มีจำนวนงบประมาณทั้งสิ้น  656,217,135  บาท  สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภายใน
ปีงบประมาณ  จำนวน  206,759,310.15  บาท  คิดเป็นร้อยละ  31.51  
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ช่ือแผนภมูิ

ชดุข้อมลู1 ชดุข้อมลู2
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ประเด็นที่  3  การประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น  แบ่งออกเป็น  2  ส่วน  ดังนี้   

               3.1  ผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น    
                 พิจารณาจากการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหาร           
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ที่นำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ว่าดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานหรือไม ่           

 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา   
 1.3 แผนงานการศึกษา      
1 โครงการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

แผนฯ 
350,000 
เบิกจ่าย   
5,940 

 
 

แผนฯ 
ก.พ.-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

  1. 28 พ.ค. 64   
  2. 3-20 ส.ค. 64 

 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 : ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 26 
แห่ง รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น จำนวน 113 คน            
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดและนำผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา               
(โควิด-19) จึงไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมที่ 2 
ได้ 

2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง 
(A.T.C.) 

แผนฯ 
300,000 
โอนลด   

-300,000 

แผนฯ 
ก.พ.-เม.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

3 โครงการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
300,000 
โอนลด   

-300,000 

แผนฯ 
ก.พ.-เม.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

4 โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

แผนฯ 
200,000 
โอนลด   

-200,000 

แผนฯ 
พ.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

5 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
สู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

แผนฯ 
300,000 
โอนลด 

-300,000 

แผนฯ 
ก.พ. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

6 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

แผนฯ 
160,000 
โอนลด 

-150,000 

แผนฯ 
ก.พ.-มี.ค 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

7 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

แผนฯ 
300,000 
โอนลด 

-290,800 
เบิกจ่าย   
9,200 

แผนฯ 
มี.ค. 64 

ดำเนินการจริง 
21-22 เม.ย. 64 

 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 260 
คน สามารถนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้ถูกต้องตามกระบวนการ 
และสังเคราะห์การนำสื่อนวัตกรรมมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและ
มาตรฐานการเรียนรู้ 

8 โครงการส่งเสริมการวิจัย 
ทางการศึกษาและวิจัยในชั้นเรียน 
ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  

แผนฯ 
300,000 
โอนลด 

-290,000 

แผนฯ 
มี.ค 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

9 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา แผนฯ 
330,000 
โอนลด  
-60,000 
เบิกจ่าย  
165,580 

แผนฯ 
ต.ค. 63-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

1ต.ค.63-30ก.ย.64 
 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิที่
ยากจนขาดโอกาสในการศึกษา ทั้ง 16 อำเภอ 
ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา และได้รับ
การศึกษาจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 10 คนๆ ละ 
33,000 บาท/คน/ปีการศึกษา (ภาคเรียนที่ 
2/2563 มอบทุนการศึกษา จำนวน 10 คน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 มอบทุนการศึกษา จำนวน 7 
คน เพราะเรียนจบ จำนวน 2 คน และไม่เข้า
หลักเกณฑ์ จำนวน 1 คน) 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

10 โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร
สังกัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมมหกรรม 
การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ 

แผนฯ 
500,000 
โอนลด 

-500,000 

แผนฯ 
ส.ค.-ก.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
"กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี" โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
50,000 
โอนลด  
-40,000 

แผนฯ 
พ.ย.63-ม.ค.64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
"กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์" 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

แผนฯ 
50,000 
โอนลด  
-40,000
เบิกจ่าย   
7,200 

แผนฯ 
ก.พ.-เม.ย. 64 
ดำเนินการจริง 
30 มิ.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 100 คน  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรม 
จำนวน 96 คน มีการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการและ
แนวทางปฏิบัติของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพมาบูรณาการ และพัฒนาเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการชั้นเรียน ร่วมกันพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนและกำหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ปรับปรุงคุณภาพการสอนและการ
เรียนอย่างต่อเนื่อง  

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
"กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และ
หุ่นยนต์" โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

แผนฯ 
50,000 
โอนลด  
-40,000 

แผนฯ 
ก.พ.-เม.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
"กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ" โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
50,000 
-โอนลด  
-40,000 

แผนฯ 
ก.พ.-เม.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
"กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย" 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

แผนฯ 
50,000 
โอนลด  
-40,000 

แผนฯ 
ก.พ.-เม.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
"กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์" 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

แผนฯ 
50,000 
โอนลด  
-40,000 

แผนฯ 
ก.พ.-เม.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
"กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ" โรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
50,000 
โอนลด  
-40,000 

แผนฯ 
ก.พ.-เม.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
"กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม" โรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
50,000 
โอนลด  
-43,700 
เบิกจ่าย 
6,300 

แผนฯ 
ก.พ.-เม.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

9 ก.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 100 คน  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรม 
จำนวน 80 คน มีความสนใจการวิจัยการศึกษา
เพ่ือนำไปพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงคุณภาพการสอนและการเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
"กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา" โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

แผนฯ 
50,000 
โอนลด  
-50,000 

แผนฯ 
ก.พ.-เม.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
"กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน"  
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
50,000 
โอนลด  
-40,000 

แผนฯ 
ก.พ.-เม.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

21 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นของสถานศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
200,000 
โอนลด   

-190,000 
เบิกจ่าย   
7,200 

แผนฯ 
เม.ย. 64 

ดำเนินการจริง 
26-27 มิ.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 158 คน  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อม
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 283 คน ให้
ความสนใจในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้
สูงขึ้น ซึ่งเป็นแรงจูงใจในการทำงาน  
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

22 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน 
ยาเสพติดในสถานศึกษาสำหรับพัฒนา
ครูแกนนำ 

แผนฯ 
78,000 

(งบเงินอุดหนุน) 
เบิกจ่าย  
78,000 

แผนฯ 
มี.ค.-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

1ต.ค.63-30ก.ย.64 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

23 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกัน 
ยาเสพติดในสถานศึกษา สำหรับ
เจ้าหน้าที่ อปท. 

แผนฯ 
3,000 

(งบเงินอุดหนุน) 

แผนฯ 
ม.ค.-ก.พ. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องมีการ
เลื่อนการจัดอบรมโครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

24 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำ
แผนพัฒนาศึกษาดีเด่น ระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนฯ 
50,000 

(งบเงินอุดหนุน) 
เบิกจ่าย  
49,700 

แผนฯ 
ก.พ.-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

1ต.ค.63-30ก.ย.64 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

25 โครงการขับเคลื่อนปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
500,000 
โอนลด   

-350,000 
เบิกจ่าย  
150,000 

 

แผนฯ 
ต.ค. 63-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 
20-21 ต.ค. 63 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 400 คน  
นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้นำ
ชุมชน สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน 
ผลที่ได้ 1) นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ และ 2) นักเรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้นำชุมชน ได้รับประสบการณ์ตรง
จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

26 โครงการแข่งขันคนเก่งใน 
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

แผนฯ 
300,000 
โอนลด 

-300,000 

แผนฯ 
พ.ค.-ส.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

27 โครงการประกวดโครงงานนักเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
100,000 
โอนลด 

-100,000 

แผนฯ 
พ.ค.-ส.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

28 โครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

แผนฯ 
500,000 
โอนลด 

-500,000  
 

แผนฯ 
พ.ค.-มิ.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

29 โครงการสนับสนุนการเรียน 
ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

แผนฯ 
500,000 
เบิกจ่าย  

248,633.35  
 

แผนฯ 
ธ.ค. 63-ก.ค. 64 
ดำเนินการจริง 

1ต.ค.63-30ก.ย.64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ได้พัฒนาด้านทักษะอาชีพตามท่ี
ตัวเองถนัดเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพชีวิตต่อไป 
และปลูกฝังความเป็นคนดีมีวินัย พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษท่ี 21 และจัดให้มี
การเรียนรู้ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศและทักษะชีวิตที่สามารถอยู่
ร่วมและทำงานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

30 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน 

แผนฯ 
436,800 

(งบเงินอุดหนุน) 
เบิกจ่าย  
436,800 

แผนฯ 
ธ.ค. 63-มิ.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

1ต.ค.63-30ก.ย.64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ
 

31 โครงการประสานแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
50,000 
โอนลด 
-50,000 

แผนฯ 
ม.ค.-มิ.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

32 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

แผนฯ 
10,695,000 

(งบเงินอุดหนุน) 
โอนเพิ่ม 

+3,989,660 
เบิกจ่าย  

14,684,660 

แผนฯ 
ธ.ค. 63-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

1ต.ค.63-30ก.ย.64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

33 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา  
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

แผนฯ 
5,534,900 

(งบเงินอุดหนุน) 
โอนลด 

-299,700 
เบิกจ่าย  

5,235,200 

แผนฯ 
ธ.ค. 63-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

1ต.ค.63-30ก.ย.64 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

34 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา  
ค่าหนังสือเรียน 

แผนฯ 
11,887,800 

(งบเงินอุดหนุน) 
โอนเพิ่ม 
+32,640 
เบิกจ่าย  

11,920,440 

แผนฯ 
ธ.ค. 63-มี.ค. 64 
ดำเนินการจริง 

1ต.ค.63-30ก.ย.64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

35 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา  
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

แผนฯ 
42,636,300 

(งบเงินอุดหนุน) 
โอนลด 

-3,156,400 
เบิกจ่าย  

39,479,900 

แผนฯ 
ธ.ค. 63-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

1ต.ค.63-30ก.ย.64 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

36 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา  
ค่าจัดการเรียนการสอน  
(รายหัวส่วนเพิ่ม) 

แผนฯ 
2,772,000 

(งบเงินอุดหนุน) 
โอนลด 

-186,000 
เบิกจ่าย  

2,586,000 

แผนฯ 
ธ.ค. 63-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

1ต.ค.63-30ก.ย.64 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

37 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียน
การสอน การบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 

แผนฯ 
2,600,000 

(งบเงินอุดหนุน) 
เบิกจ่าย  

1,800,000 

แผนฯ 
ก.พ.-ส.ค. 64 
ดำเนินการจริง 

1ต.ค.63-30ก.ย.64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

38 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่าย 
ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

แผนฯ 
520,000 

(งบเงินอุดหนุน) 
เบิกจ่าย  
520,000 

แผนฯ 
ม.ค.-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

1ต.ค.63-30ก.ย.64 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

39 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่าย 
ในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน 

แผนฯ 
2,600,000 

(งบเงินอุดหนุน) 
เบิกจ่าย  

2,600,000 

แผนฯ 
ธ.ค. 63-มิ.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

1ต.ค.63-30ก.ย.64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

40 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่าย 
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) 

แผนฯ 
19,500,000 

(งบเงินอุดหนุน) 
เบิกจ่าย  

19,500,000    

แผนฯ 
ธ.ค. 63-มิ.ย. 64 
ดำเนินการจริง 
มิ.ย. - ก.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความเข้มเเข็งสามารถ
เข้าไปมีบทบาทในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ได้อย่างแท้จริง โรงเรียนมีความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการด้านงบประมาณและด้าน
บริหารงานทั่วไป นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีเป็นเลิศตามความต้องการและตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

41 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่าย 
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

แผนฯ 
1,300,000 

(งบเงินอุดหนุน) 
เบิกจ่าย  

1,300,000 

แผนฯ 
ม.ค.-มิ.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

1ต.ค.63-30ก.ย.64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

42 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่าย 
ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 
ในสถานศึกษา 

แผนฯ 
390,000 

(งบเงินอุดหนุน) 
เบิกจ่าย  
390,000 

แผนฯ 
ก.พ.-ส.ค. 64 
ดำเนินการจริง 

1ต.ค.63-30ก.ย.64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

43 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่าย 
ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 
ในสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษา
ดีเด่น 

แผนฯ 
100,000 

(งบเงินอุดหนุน) 
เบิกจ่าย 
100,000 

แผนฯ 
ก.พ.-ส.ค. 64 
ดำเนินการจริง 

1ต.ค.63-30ก.ย.64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

44 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่าย 
ในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน 
ในสถานศึกษา อปท. 

แผนฯ 
1,300,000 

(งบเงินอุดหนุน) 
เบิกจ่าย  

1,300,000 

แผนฯ 
ม.ค.-มิ.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

1ต.ค.63-30ก.ย.64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

45 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 

แผนฯ 
1,300,000 

(งบเงินอุดหนุน) 
เบิกจ่าย  

1,300,000 

แผนฯ 
ม.ค.-ส.ค. 64 
ดำเนินการจริง 

1ต.ค.63-30ก.ย.64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

46 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนฯ 
50,000 

(งบเงินอุดหนุน) 
เบิกจ่าย  
50,000 

แผนฯ 
ก.พ.-ส.ค. 64 
ดำเนินการจริง 

1ต.ค.63-30ก.ย.64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
 

47 โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OSOP) 

แผนฯ 
300,000 
โอนลด 

-290,000 

แผนฯ 
พ.ย. 63-ม.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

48 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ค่าปัจจัยพ้ืนฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน 

แผนฯ 
6,429,000 

(งบเงินอุดหนุน) 
เบิกจ่าย  

6,429,000 

แผนฯ 
ธ.ค. 63-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

1ต.ค.63-30ก.ย.64 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ทั้ง 26 โรงเรียน ที่ขาดแคลนทุกคนได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจนอย่างท่ัวถึงและ
เพียงพอ 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

49 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา  
ค่าอุปกรณ์การเรียน 

แผนฯ 
5,135,100 

(งบเงินอุดหนุน) 
โอนลด 

-380,200 
เบิกจ่าย  

4,754,900 

แผนฯ 
ธ.ค. 63-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

1ต.ค.63-30ก.ย.64 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

50 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนฯ 
2,607,000 

(งบเงินอุดหนุน) 
โอนลด 

-200,000 
เบิกจ่าย  

2,289,000  

แผนฯ 
ธ.ค. 63-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

1ต.ค.63-30ก.ย.64 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

51 โครงการแข่งขันหุ่นยนต์โดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

แผนฯ 
500,000 
โอนลด  

-500,000 

แผนฯ 
พ.ค.-มิ.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

52 โครงการจัดกิจกรรมวันครู แผนฯ 
300,000 
โอนลด 

-153,500  
เบิกจ่าย  
141,850 

แผนฯ 
ธ.ค. 63-ม.ค. 64 
ดำเนินการจริง 
21 มี.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จึงทำให้การดำเนิน
โครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนฯ   
ไม่สามารถจัดพิธีไหว้ครูได้ ทั้งพิธีพราหมณ์ และ
พิธีสงฆ์ มีผู้เข้าร่วมและสามารถจัดกิจกรรมการ
มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่สมควรได้รับรางวัล จำนวน
ทั้งสิ้น 200 คน จากท่ีตั้งเป้าหมายไว้ 800 คน มี
จำนวนรางวัลมากเกินไปอาจทำให้รางวัลนั้นไม่
ทรงคุณค่า 

53 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ
จัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
สถานศึกษาในสังกัด อปท. 

แผนฯ 
6,500,000 
เบิกจ่าย 

6,500,000 

แผนฯ 
ต.ค. 63-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

1ต.ค.63-30ก.ย.64 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

54 โครงการพัฒนารูปแบบการสอน 
STEM Education สถานศึกษา 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
50,000 
โอนลด 
-50,000 

แผนฯ 
ต.ค.63-มี.ค.64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

55 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่าย 
ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติกา 
รเพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา           
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ปรับปรุงใหม่ 

แผนฯ 
540,000 

(งบเงินอุดหนุน) 
เบิกจ่าย 
520,000 

แผนฯ 
ก.พ.-พ.ค. 64 
ดำเนินการจริง 

1ต.ค.63-30ก.ย.64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

56 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) 

แผนฯ 
100,000 
โอนลด 

-100,000 

แผนฯ 
ต.ค.63-มี.ค.64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

57 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายใน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษา สังกัด อปท. 

แผนฯ 
24,000 

(งบเงินอุดหนุน) 

แผนฯ 
ธ.ค. 63-ก.ย. 64 

 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องมีการ
เลื่อนการจัดอบรมโครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

58 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน             
ด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 

แผนฯ 
499,915 

แผนฯ 
ต.ค.63-มี.ค.64 

 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

59 โครงการผู้นำการศึกษายุคใหม่ ใจตื่นรู้ แผนฯ 
300,000 
โอนลด 

-300,000 

แผนฯ 
ธ.ค. 63-ม.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

60 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

แผนฯ 
297,000 

(งบเงินอุดหนุน) 
เบิกจ่าย 
286,000 

แผนฯ 
มี.ค.-พ.ค. 64 
ดำเนินการจริง 

1ต.ค.63-30ก.ย.64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

61 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาสื่อการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัด อปท. 

แผนฯ 
1,400,000 

(งบเงินอุดหนุน) 
โอนเพิ่ม 

+200,000 
เบิกจ่าย 

1,600,000 

แผนฯ 
ม.ค.-พ.ค. 64 
ดำเนินการจริง 

1ต.ค.63-30ก.ย.64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

62 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรมสัมมนา “การจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ อปท.  
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561” 

แผนฯ 
1,166,000 

(งบเงินอุดหนุน) 
เบิกจ่าย 

1,144,000 

แผนฯ 
ม.ค.-มี.ค. 64 
ดำเนินการจริง 

1ต.ค.63-30ก.ย.64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

 1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ      
1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร

ผู้รับผิดชอบดูแลสนามกีฬาถ่ายโอน
ระดับจังหวัด 

แผนฯ 
12,000 

(งบเงินอุดหนุน) 

แผนฯ 
ม.ค.-ก.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

2 โครงการส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแล แผนฯ 
500,000 
โอนลด 

-500,000 

แผนฯ 
ม.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

3 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 

แผนฯ 
1,000,000 

โอนลด 
-1,000,000 

แผนฯ 
ก.ค.-ส.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

4 โครงการส่งเสริมงานประเพณี 
บุญเดือนหก 

แผนฯ 
300,000 
โอนลด 

-127,500 
เบิกจ่าย  
111,250 

แผนฯ 
เม.ย.-พ.ค. 64 

 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเครื่องเสียง                       
แตเ่นื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ           
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้อง
ยกเลิกการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ทางด้านกีฬาให้กับโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
500,000 
โอนลด 

-464,000  
เบิกจ่าย  
36,000 

แผนฯ 
ม.ค.-ก.ย. 64 

 

ไมเ่ป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องยกเลิกการ
จัดกิจกรรมตามโครงการ 

6 โครงการจัดทำทะเบียนปราชญ์
ชาวบ้าน 

แผนฯ 
100,000 
โอนลด 
-90,000 

แผนฯ 
ม.ค.-มิ.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

7 โครงการเดินธรรมยาตรา ฟ้ืนฟูชีวิต
และธรรมชาติลุ่มน้ำปะทาว 

แผนฯ 
50,000 
โอนลด 
-50,000 

แผนฯ 
ธ.ค. 63-ม.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

8 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
500,000 
โอนลด 

-500,000 

แผนฯ 
พ.ย.63-เม.ย.64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

9 โครงการแข่งขันฟุตบอล "อาวุโสคัพ" 
จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
100,000 
โอนลด 

-100,000 

แผนฯ 
ธ.ค. 63-ม.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

10 โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลาง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
950,000 

(งบเงินอุดหนุน) 

แผนฯ 
พ.ย.63-ก.ค.64 

 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

กันเงินเหลื่อมปี 950,000 บาท 
ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 

 1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      
1 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ  
โรงเรียนกวางโจนศึกษา 

แผนฯ 
200,000 

(งบเงินอุดหนุน) 
เบิกจ่าย 
199,500 

แผนฯ 
เม.ย.-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

20พ.ค.-19ก.ย.64 
ตรวจรับงาน 
2 ส.ค. 64 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- ปรับปรุงอาคารเรียนรวม เปลี่ยนฝ้าเพดาน 
ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร 
พร้อมรื้อถอนและติดตั้งโคมไฟ 
- อาคารเรียนรวมของโรงเรียนกวางโจนศึกษา       
มีความเหมาะสมสวยงาม และปลอดภัยพร้อม
สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และให้บริการ
แก่ชุมชน 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

2 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ  
โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม 

แผนฯ 
200,000 

(งบเงินอุดหนุน) 

แผนฯ 
เม.ย.-ก.ย. 64 

 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

กันเงินเหลื่อมปี 200,000 บาท  
ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 

3 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ  
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 

แผนฯ 
200,000 

(งบเงินอุดหนุน) 
เบิกจ่าย 
199,000 

แผนฯ 
เม.ย.-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

2 ก.ค.–29 ต.ค. 64 
ตรวจรับงาน 
13 ก.ย. 64 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- ปรับปรุงอาคารเรียนรวม ปูกระเบื้อง ขนาด
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร และติดตั้ง
โคมไฟ 
- อาคารเรียนรวมของโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์
วิทยาคม มีความเหมะสมสวยงาม และปลอดภัย
พร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ให้บริการแก่ชุมชน 

4 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ  
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา 

แผนฯ 
200,000 

(งบเงินอุดหนุน) 
เบิกจ่าย  
199,000 

แผนฯ 
เม.ย.-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

1 ก.ค.–29 ต.ค. 64 
ตรวจรับงาน 
2 ส.ค. 64 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
เปลี่ยนฝ้าเพดาน ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 320.00 
ตารางเมตร พร้อมรื้อถอนและติดตั้งโคมไฟฟ้า 
- อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาของโรงเรียน
โคกสะอาดวิทยา มีความเหมาะสมสวยงาม และ
ปลอดภัยพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และให้บริการแก่ชุมชน 

5 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ  
โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา 

แผนฯ 
200,000 

(งบเงินอุดหนุน) 

แผนฯ 
เม.ย.-ก.ย. 64 

 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

กันเงินเหลื่อมปี 200,000 บาท  
ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

6 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ  
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 

แผนฯ 
200,000 

(งบเงินอุดหนุน) 
เบิกจ่าย  
199,000 

แผนฯ 
เม.ย.-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

1 ก.ค.–29 ต.ค. 64 
ตรวจรับงาน 
3 ส.ค. 64 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร ปูกระเบื้อง ขนาด
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร และติดตั้ง
โคมไฟฟ้า                           
- อาคารโรงอาหารโรงเรียนเนินสง่าวิทยา มีความ
เหมาะสมสวยงาม และปลอดภัยพร้อมสำหรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และให้บริการแก่
ชุมชน 

7 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ  
โรงเรียนโนนกอกวิทยา 

แผนฯ 
200,000 

(งบเงินอุดหนุน) 

แผนฯ 
เม.ย.-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

1 ก.ค.–29 ต.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

กันเงินเหลื่อมปี  
ก่อหนี้ผูกพัน 199,000 บาท 

8 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนโนนคร้อวิทยา 

แผนฯ 
200,000 

(งบเงินอุดหนุน) 
เบิกจ่าย  
199,000 

แผนฯ 
เม.ย.-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

30 มิ.ย.-28 ต.ค.64 
ตรวจรับงาน 
1 ก.ย. 64 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- ปรับปรุงอาคารเรียนรวม รื้อฝ้าเพดานเดิม 
พร้อมติดตั้งใหม่และทาสีภายใน ขนาดพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร   
- อาคารเรียนรวมของโรงเรียนโนนคร้อวิทยา           
มีความเหมาะสมสวยงาม และปลอดภัยพร้อม
สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และให้บริการ
แก่ชุมชน  

9 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ  
โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม 

แผนฯ 
200,000 

(งบเงินอุดหนุน) 

แผนฯ 
เม.ย.-ก.ย. 64 

 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

กันเงินเหลื่อมปี 200,000 บาท 
ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

10 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ  
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 

แผนฯ 
200,000 

(งบเงินอุดหนุน) 
เบิกจ่าย  
199,000 

แผนฯ 
เม.ย.-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

1 ก.ค.-29 ต.ค. 64 
ตรวจรับงาน 
7 ก.ย. 64 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร ต่อเติมช่องจำหน่าย
อาหารและปูกระเบื้อง ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
285.00 ตารางเมตร    
- อาคารโรงอาหารของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา           
มีความเหมาะสมสวยงาม และปลอดภัยพร้อม
สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และให้บริการ
แก่ชุมชน 

11 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ  
โรงเรียนบ้านหันวิทยา 

แผนฯ 
200,000 

(งบเงินอุดหนุน) 
เบิกจ่าย  
199,000 

แผนฯ 
เม.ย.-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

1 ก.ค.-29 ต.ค. 64 
ตรวจรับงาน 
19 ก.ค. 64 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- ปรับปรุงอาคารเรียนรวม เปลี่ยนฝ้าเพดาน 
ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร 
พร้อมรื้อถอนและติดตั้งโคมไฟฟ้า                                                     
- อาคารเรียนรวมของโรงเรียนบ้านหันวิทยา           
มีความเหมาะสมสวยงาม และปลอดภัยพร้อม
สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และให้บริการ
แก่ชุมชน 

12 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ  
โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 

แผนฯ 
200,000 

(งบเงินอุดหนุน) 

แผนฯ 
เม.ย.-ก.ย. 64 

 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

กันเงินเหลื่อมปี 200,000 บาท  
ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 

13 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ  
โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี 

แผนฯ 
200,000 

(งบเงินอุดหนุน) 

แผนฯ 
เม.ย.-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

1 ก.ค.–29 ต.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

กันเงินเหลื่อมปี  
ก่อหนี้ผูกพัน 199,000 บาท 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

14 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ  
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 

แผนฯ 
200,000 

(งบเงินอุดหนุน) 

แผนฯ 
เม.ย.-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

1 ก.ค.–29 ต.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

กันเงินเหลื่อมปี  
ก่อหนี้ผูกพัน 199,000 บาท 

15 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ  
โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน 

แผนฯ 
200,000 

(งบเงินอุดหนุน) 

แผนฯ 
เม.ย.-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

30มิ.ย.–28ต.ค.64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

กันเงินเหลื่อมปี  
ก่อหนี้ผูกพัน 199,000 บาท 

16 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ  
โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม 

แผนฯ 
200,000 

(งบเงินอุดหนุน) 

แผนฯ 
เม.ย.-ก.ย. 64 

 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

กันเงินเหลื่อมปี 200,000 บาท 
ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 

17 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ  
โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา 

แผนฯ 
200,000 

(งบเงินอุดหนุน) 

แผนฯ 
เม.ย.-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

1 ก.ค.–29 ต.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

กันเงินเหลื่อมปี  
ก่อหนี้ผูกพัน 199,000 บาท 

18 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ  
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา 

แผนฯ 
200,000 

(งบเงินอุดหนุน) 

แผนฯ 
เม.ย.-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

30มิ.ย.–28ต.ค.64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

กันเงินเหลื่อมปี  
ก่อหนี้ผูกพัน 199,000 บาท 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

19 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ  
โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา 

แผนฯ 
200,000 

(งบเงินอุดหนุน) 
เบิกจ่าย  
198,500 

แผนฯ 
เม.ย.-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

20พ.ค.–19ก.ย.64 
ตรวจรับงาน 
13 ก.ย. 64 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- ปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น เปลี่ยนฝ้าเพดาน
รอบนอกและทาสีภายใน ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
279.00 ตารางเมตร   
- อาคารเรียน 3 ชั้น ของโรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิต
วิทยา มีความเหมาะสมสวยงาม และปลอดภัย
พร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ให้บริการแก่ชุมชน 

20 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 

แผนฯ 
200,000 

(งบเงินอุดหนุน) 
เบิกจ่าย  
199,000 

แผนฯ 
เม.ย.-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

30มิ.ย.–28ต.ค.64
ตรวจรับงาน 
12 ก.ค. 64 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ปูกระเบื้อง ขนาดพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร  
- อาคารเรียน 1 ของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2มี
ความเหมาะสมสวยงาม และปลอดภัยพร้อม
สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และให้บริการ
แก่ชุมชน 

21 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ  
โรงเรียนสระพังวิทยาคม 

แผนฯ 
200,000 

(งบเงินอุดหนุน) 

แผนฯ 
เม.ย.-ก.ย. 64 

 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

กันเงินเหลื่อมปี 200,000 บาท 
ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 

22 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ  
โรงเรียนหนองขามวิทยา 

แผนฯ 
200,000 

(งบเงินอุดหนุน) 

แผนฯ 
เม.ย.-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

30มิ.ย.–28ต.ค.64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

กันเงินเหลื่อมปี  
ก่อหนี้ผูกพัน 199,000 บาท 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

23 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ  
โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ 

แผนฯ 
200,000 

(งบเงินอุดหนุน) 
เบิกจ่าย  
199,000 

แผนฯ 
เม.ย.-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

30มิ.ย.-28ต.ค.64 
ตรวจรับงาน 
6 ก.ค. 64 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- ปรับปรุงอาคารเรียน 2 เปลี่ยนหลังคาลอนคู่
เป็นเมทัลชีท ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 475.00 
ตารางเมตร     
- อาคารเรียน 2 ของโรงเรียนหนองไผ่วิทยา
นุสรณ์ มีความเหมาะสมสวยงาม และปลอดภัย
พร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ให้บริการแก่ชุมชน  

24 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ  
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 

แผนฯ 
200,000 

(งบเงินอุดหนุน) 

แผนฯ 
เม.ย.-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

1ก.ค.–29 ต.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

กันเงินเหลื่อมปี  
ก่อหนี้ผูกพัน 199,000 บาท 

25 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ  
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 

แผนฯ 
200,000 

(งบเงินอุดหนุน) 
เบิกจ่าย  
199,500 

แผนฯ 
เม.ย.-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

20พ.ค.–19ก.ย.64 
ตรวจรับงาน 
24 ส.ค. 64 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- ปรับปรุงอาคารเรียนรวม เปลี่ยนหลังคาลอนคู่
เป็นเมทัลชีท ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 475.00 
ตารางเมตร     
- อาคารเรียนรวม ของห้วยต้อนพิทยาคม มีความ
เหมาะสมสวยงาม และปลอดภัยพร้อมสำหรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และให้บริการแก่
ชุมชน 

26 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ  
โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม 

แผนฯ 
200,000 

(งบเงินอุดหนุน) 

แผนฯ 
เม.ย.-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

1 ก.ค.–29 ต.ค.64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

กันเงินเหลื่อมปี  
ก่อหนี้ผูกพัน 199,000 บาท 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต   
 2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน      
1 โครงการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
แผนฯ 

100,000 
โอนเพิ่ม 

+383,500  
เบิกจ่าย  
483,500 

แผนฯ 
ต.ค.63-ก.ย.64 
ดำเนินการจริง 

30ต.ค.63-30ก.ย.64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ ในการฆ่าเชื้อป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019             
(COVID-19) ฉีดพ่นเวชภัณฑ์ป้องกันควบคุม          
การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เจลล้างมือฆ่าเชื้อ น้ำยาฆ่าเชื้อ และ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ตามที่ร้องขอ 

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนในช่วงเทศกาล 

แผนฯ 
200,000 
โอนลด 
-1,200  
เบิกจ่าย  
198,800 

แผนฯ 
1.ธ.ค.63-ม.ค.64 
2.มี.ค.-เม.ย. 64 

ดำเนินการจริง 
27ธ.ค.63-30ก.ย.64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ มีความปลอดภัย 
ในการใช้รถใช้ถนน บนถนนสายหลักและถนน
สายรองในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ และเดินทาง
สัญจรกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยว ได้มี
ความพร้อมในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น จากการ
ได้พักผ่อนเพ่ือปรับเปลี่ยนอิริยาบถในจุดบริการ
ประชาชนที่ทางราชการจัดไว้ 

 2.4 แผนงานสาธารณสุข       
1 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพเพ่ือการป้องกันโรคเรื้อรัง
จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
300,000 
โอนลด  

-300,000 

แผนฯ 
เม.ย.-มิ.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

2 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ลดความ
เสี่ยง ไร้โรค ไร้พุง จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
300,000 
โอนลด  

-300,000 

แผนฯ 
มิ.ย.-ส.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

3 โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2564 

แผนฯ 
291,768,000 

(งบเงินอุดหนุน) 
เบิกจ่าย

291,768,000 

แผนฯ 
ต.ค.63-ก.ย.64 
ดำเนินการจริง 
ต.ค.63-ก.ย.64 

 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

เบิกจ่ายค่าป่วยการสำหรับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดชัยภูม ิ

4 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน         
รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ 

แผนฯ 
100,000 
โอนลด 

-100,000 

แผนฯ 
พ.ค.-ก.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19)  

5 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ป้องกันและควบคุมโรคระบาด 

แผนฯ 
100,000 
โอนลด 

-700,000 
เบิกจ่าย 

23,968.80 

แผนฯ 
มี.ค.-พ.ค. 64 
ดำเนินการจริง 

มิ.ย. 64 
 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวน
ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส            
โคโรนา (โควิด-19) 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

 2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์     
1 โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

แผนฯ 
100,000 
โอนลด 

-100,000 

แผนฯ 
เม.ย.-ส.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

2 โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วน  
จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
158,800 

แผนฯ 
เม.ย.-ก.ค. 64 
ดำเนินการจริง 

31ส.ค.-30ต.ค.64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

กันเงินเหลื่อมปี 
ก่อหนี้ผูกพัน 156,000 บาท 

 2.6 แผนงานเคหะและชุมชน       
1 โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่าง 

สายทางท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
จำนวน 38 สายทาง 

แผนฯ 
70,000,000 

โอนลด 
-150,000 
เบิกจ่าย 

69,850,000 

แผนฯ 
ต.ค.63-ก.ย.64 
ดำเนินการจริง 

30ธ.ค.63-29พ.ค.64 
ตรวจรับงาน 
27 พ.ค. 64 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 38 สายทาง 
- ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิรวมถึงผู้ใช้
รถใช้ถนนในการสัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัย
และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืนและป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน
ได้มากข้ึน 

 2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      
1 โครงการพัฒนาเครือข่ายสมาชิก  

TO BE NUMBER ONE 
แผนฯ 

500,000 
โอนลด 

-500,000 

แผนฯ 
มี.ค.-เม.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

แผนฯ 
1,000,000 

โอนลด 
-1,000,000 

แผนฯ 
พ.ย.63-ก.ย.64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

3 โครงการ TO BE NUMBER ONE 
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด (มหกรรมรวมพลสมาชิก  
TO BE NUMBER ONE) 

แผนฯ 
500,000 
โอนลด 

-500,000 

แผนฯ 
มิ.ย.-ก.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

4 โครงการเครือข่ายนักเรียน D.A.R.E 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
300,000 
โอนลด 

-300,000 

แผนฯ 
พ.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

5 โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ 
D.A.R.E ประเทศไทย) ต่อเนื่อง 

แผนฯ 
312,000 
โอนลด 

-156,000  
เบิกจ่าย
156,000 

แผนฯ 
 1.พ.ย.63-มี.ค.64 
 2.พ.ค.-ก.ย. 64 

ดำเนินการจริง 
พ.ย.63-มี.ค.64 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- ภาคเรียนที่ 2/2563 สามารถดำเนินการได้  
- ภาคเรียนที่ 1/2564 ไม่สามารถดำเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค   
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)  
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

6 โครงการเข้าค่าย TO BE NUMBER 
ONE 

แผนฯ 
156,000 
โอนลด 

-121,000 
เบิกจ่าย 
35,000 

แผนฯ 
1. ต.ค.-พ.ย. 63 
2. มี.ค.-เม.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

  1. 22-27 พ.ย. 63 
  2. 28พ.ย.-3ธ.ค.64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ครั้งที่ 1 รุ่น 24 
ครั้งที่ 2 รุ่น 25 เนื่องจากสถานการณ์การ          
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา           
(โควิด-19) จึงทำให้ต้องเลื่อนกำหนดการ 
ผลที่ได้จากการดำเนินการ : 
1. ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
2. พัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE   
3. พัฒนาศักยภาพสมาชิก TO BE NUMBER 
ONE 

7 โครงการประชาสัมพันธ์เนื่องในวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) 

แผนฯ 
100,000 
โอนลด 

-100,000 

แผนฯ 
มิ.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

8 โครงการสถานศึกษาดีเด่น ด้านการ
ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา           
ยาเสพติด องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
250,000 
โอนลด 

-250,000 

แผนฯ 
ม.ค.-ก.พ. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

9 โครงการโรงเรียนสีขาวปลอด            
ยาเสพติด 

แผนฯ 
250,000 
โอนลด 

-250,000 

แผนฯ 
ม.ค.-ก.พ. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

10 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE (กิจกรรมการดำเนินงานใน
โครงการ TO BE NUMBER ONE) 

แผนฯ 
1,000,000 

โอนลด 
-688,370  
เบิกจ่าย 
311,630 

แผนฯ 
ต.ค. 63-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

1ต.ค.63 - 30ก.ย.64 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้าน
เดื่อวิทยาคม และโรงเรียนสระพังวิทยาคม ได้รับ
การคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค เข้าร่วม
ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภท
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มดีเด่น
ระดับประเทศ ประจำปี 2564 และชมรม               
TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเพชรวิทยาคาร                  
เข้าประกวดเพื่อรักษามาตรฐาน ประเภทชมรม 
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา                
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดีเด่น ระดับประเทศ 
ของปี 2564  

11 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
300,000 
โอนลด  

-300,000  

แผนฯ 
พ.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา(โควิด-19) 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

12 โครงการเสริมทักษะและพัฒนา
คุณภาพชมรม TO BE NUMBER 
ONE 
1.หลักสูตรที่ 1 การเขียน Fact 
sheet และการสร้าง model            
ใครติดยายกมือขึ้น 
2.หลักสูตรที่ 2 การจัดทำรูปเล่ม
เอกสาร, การจัดทำ PowerPoint 
และการเขียนบทนำเสนอผลการ
ดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER 
ONE 
3.หลักสูตรที่ 3 การวิพากษ์การ
นำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO 
BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 

แผนฯ 
300,000 
โอนลด 
-73,904
เบิกจ่าย 
226,096  

 

แผนฯ 
 1. พ.ย.63-ม.ค.64 
 2. เม.ย.64  
 3. มิ.ย.64 

ดำเนินการจริง 
1. 22-23 ธ.ค. 63 
2. 19-20 ม.ค. 64  
3. 10 ก.พ. 64 

 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้าน
เดื่อวิทยาคม และโรงเรียนสระพังวิทยาคม ได้รับ
การคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค เข้าร่วม
ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภท
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มดีเด่น
ระดับประเทศ ประจำปี 2564 และชมรม               
TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 
เข้าประกวดเพื่อรักษามาตรฐาน ประเภทชมรม 
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา               
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดีเด่น ระดับประเทศ  
ของปี 2564                                       

13 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน
สวัสดิการชุมชนจังหวัดชัยภูม ิ

แผนฯ 
300,000 
โอนลด  

-300,000 

แผนฯ 
ก.ค.-ก.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

14 โครงการบ้านนี้มีรัก "ค่ายครอบครัว
อบอุ่น" 

แผนฯ 
300,000 
โอนลด  

-300,000 

แผนฯ 
ก.พ.-เม.ย 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

15 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
คนพิการจังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
300,000 
โอนลด  

-300,000 

แผนฯ 
พ.ค.-มิ.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

16 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
500,000 
โอนลด  

-500,000 

แผนฯ 
เม.ย.-มิ.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

17 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชนจังหวัดชัยภูม ิ

แผนฯ 
200,000 
โอนลด  

-200,000 

แผนฯ 
เม.ย.-มิ.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

18 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 
จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
500,000 

แผนฯ 
ก.ค.-ส.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

19 โครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้าง
อาชีพ 108 อาชีพ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

แผนฯ 
300,000 
โอนลด 

-300,000 

แผนฯ 
เม.ย.-มิ.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

20 โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้า 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP 
จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
300,000 
โอนลด 

-300,000 

แผนฯ 
พ.ค.-ก.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

21 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
ทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมมัดหมี่ 
จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
300,000 
โอนลด 

-300,000 

แผนฯ 
เม.ย.-มิ.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

22 โครงการส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แผนฯ 
300,000 
โอนลด 

-300,000 

แผนฯ 
เม.ย.-มิ.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

23 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
300,000 
โอนลด 

-300,000 

แผนฯ 
พ.ค.-ก.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

24 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น 

แผนฯ 
300,000 
โอนลด 

-300,000 

แผนฯ 
เม.ย.-มิ.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

25 โครงการในน้ำมีปลาชาวประชามีสุข
จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
110,000 
โอนลด  

-110,000 

แผนฯ 
เม.ย.-มิ.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

26 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
500,000 

แผนฯ 
เม.ย.-พ.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

27 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
กลุ่มสัมมาชีพเครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
300,000 
โอนลด 

-300,000 

แผนฯ 
มิ.ย.-ส.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

28 โครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ 
จากพืชสมุนไพรจังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
300,000 
โอนลด 

-300,000 

แผนฯ 
มิ.ย.-ส.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

29 โครงการเสริมพลังอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
500,000 
โอนลด 

-500,000 

แผนฯ 
พ.ค.-มิ.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

30 โครงการ CPM Healthcare  
ศูนย์ติดตามสุขภาพเชิงป้องกัน
ผู้สูงอายุ 

แผนฯ 
583,020 
โอนลด 

-583,020 

แผนฯ 
พ.ย. 63-ก.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

31 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับประชาชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  

แผนฯ 
 150,000  
เบิกจ่าย 
150,000  

 
 
 

แผนฯ 
 ส.ค. 64 

ดำเนินการจริง 
2 ส.ค.-2 ก.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 29 หมู่บ้าน ๆ ละ 
30 คน 
- เป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้น สร้างจิตสำนึกให้คน
ในชุมชน/หมู่บ้าน เห็นปัญหายาเสพติดและ
หาทางป้องกันแก้ไขร่วมกัน 

32 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
310,000  

แผนฯ 
ก.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19)  

 2.10 แผนงานการเกษตร       
1 โครงการส่งเสริมการผลิตพืชทาง 

การเกษตรปลอดภัยครบวงจรมุ่งสู่
เกษตรอินทรีย์ ตามแนวพระราชดำริ 

แผนฯ 
500,000 
โอนลด 

-500,000 

แผนฯ 
พ.ค.-ก.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19)  



78 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

2 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชตาม
ฤดูกาล ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

แผนฯ 
100,000 
โอนลด 

-100,000 

แผนฯ 
มิ.ย.-ส.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19)  

 2.12 แผนงานงบกลาง       
1 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้

ขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
1,000,000 
เบิกจ่าย  
730,104 

แผนฯ 
ก.พ.-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

1ต.ค.63-30ก.ย.64 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ผู้ป่วยที่ยากไร้ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปรักษาพยาบาลทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน แต่
เนื่องจากผู้ป่วยในเขตพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิมีจำนวน
มากทำให้งบประมาณไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

2 โครงการเงินสมทบสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
4,000,000 
เบิกจ่าย  

4,000,000 

แผนฯ 
ก.พ.-ส.ค. 64 
ดำเนินการจริง 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็น
ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยว     
 3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ      
1 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม 

การจัดงาน "เทศกาลท่องเที่ยว 
ดอกกระเจียวบาน" จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
500,000 
โอนลด 

-500,000 

แผนฯ 
มิ.ย.-ส.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19)  

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การเป็น
เจ้าบ้านที่ดีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
200,000 
โอนลด 

-200,000 

แผนฯ 
พ.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19)  

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการด้านอาหารเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
200,000 
โอนลด 

-200,000 

แผนฯ 
มี.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19)  

4 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
การให้บริการด้านที่พักเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
200,000 
โอนลด 

-200,000 

แผนฯ 
ก.พ. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19)  

5 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว              
มอหินขาว 

แผนฯ 
300,000 
โอนลด 

-300,000 

แผนฯ 
ธ.ค.63 - ม.ค.64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19)  
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

6 โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม 
การท่องเที่ยวสวนสาธารณะ               
หนองปลาเฒ่า 

แผนฯ 
100,000 
โอนลด 

-100,000 

แผนฯ 
ก.พ. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19)  

7 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
200,000 
โอนลด 

-200,000 

แผนฯ 
ม.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19)  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 4.6 แผนงานเคหะและชุมชน       
1 โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย

จังหวัดชัยภูมิ 
แผนฯ 

500,000 
โอนลด 

-500,000 

แผนฯ 
ม.ค. - ก.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19)  

 4.10 แผนงานการเกษตร       
1 โครงการอนุรักษ์พัฒนาปรับปรุงดูแล 

บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แผนฯ 
500,000 
โอนลด 

-500,000 

แผนฯ 
ม.ค.-ก.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากมี
โครงการที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้จัดทำเป็นโครงการ
ที่ดูแลสวนสาธารณะหนองปลาเฒ่าอยู่แล้ว 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร     
 5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง

พาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง 
ชย.ถ.1-0107 บ้านวังอ้ายโพธิ์ -  
บ้านวังใหม่พัฒนา อำเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
10,538,000  

(งบเงินอุดหนุน 
9,484,200 
บาท, อบจ. 
1,053,800 

บาท) 

แผนฯ 
ต.ค. 63-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

12พ.ค.-7พ.ย.64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

กันเงินเหลื่อมปี  
ก่อหนี้ผูกพัน 6,470,000 บาท 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง
พาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง 
ชย.ถ.1-0135 บ้านหนองขาม -  
บ้านโนนดินจี่ อำเภอภูเขียว  
จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
18,076,000  

(งบเงินอุดหนุน 
16,268,400,  
บาท, อบจ.  
1,807,600 

บาท) 
 

แผนฯ 
ต.ค. 63-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

2 ก.พ.-31 ก.ค. 64 
ตรวจรับงาน 
2 ส.ค. 64 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์
คอนกรีต ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
3,370.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พ้ืนที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
26,960.00 ตารางเมตร 
- ประชาชน และเกษตรกรในเขตพ้ืนที่อำเภอภู
เขียว จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผู้ที่สัญจรพ้ืนที่
ใกล้เคียงได้ใช้ถนนในการสัญจรไป – มา และการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรอกกสู่ท้องตลาด ได้
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหารงบประมาณ (บาท) การบริหารเวลา 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต 
สายทาง ชย.ถ.1-0128 บ้านหว้า
เฒ่า - บ้านห้วยน้ำคำ อำเภอบ้าน
เขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
22,646,000   

(งบเงินอุดหนุน 20,381,400 บาท,  
อบจ. 2,264,600 บาท) 

โอนลด 
-2,264,600 

แผนฯ 
ต.ค. 63-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

11 ก.พ.-8 ต.ค. 64 
 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

กันเงินเหลื่อมปี 
ก่อหนี้ผูกพัน 13,700,000 บาท 
 

4 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
สายทาง ชย.ถ.1-0070 บ้านยาง -  
บ้านกลาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
6,187,900 

โอนลด 
-1,988,000      

แผนฯ 
มิ.ย. - ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

15 ก.ย.-13 ธ.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

กันเงินเหลื่อมปี  
ก่อหนี้ผูกพัน 4,050,000 บาท 

5 ก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์แสดง
สินค้า OTOP ตำบลช่องสามหมอ 
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
496,000 

แผนฯ 
ก.ค. - ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

30 ก.ค.-28 ต.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

กันเงินเหลื่อมปี  
ก่อหนี้ผูกพัน 495,000 บาท 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านนาวัง หมู่ที่ 10  
ตำบลนาเสียว - บ้านตาดโตน  
หมู่ที่ 1 ตำบลนาฝาย  
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
495,000 

แผนฯ 
ก.ย. 64 

ดำเนินการจริง 
30 ก.ย.-28 ธ.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

กันเงินเหลื่อมปี  
ก่อหนี้ผูกพัน 494,000 บาท 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บ้านนาเสียว หมู่ที่ 8 ตำบลนาเสียว - 
บ้านซับม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง 
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
499,000 

แผนฯ 
ก.ย. 64 

ดำเนินการจริง 
30 ก.ย.-28 ธ.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

กันเงินเหลื่อมปี  
ก่อหนี้ผูกพัน 498,000 บาท 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเล่า - 
บ้านพลัง หมู่ที่ 10 ตำบลนาฝาย  
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
495,000 

แผนฯ 
ก.ย. 64 

ดำเนินการจริง 
30 ก.ย.-28 ธ.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

กันเงินเหลื่อมปี  
ก่อหนี้ผูกพัน 494,000 บาท 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บ้านโพธิ์เจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเล่า - 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลนาฝาย 
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
499,000 

แผนฯ 
ก.ย. 64 

ดำเนินการจริง 
30 ก.ย.-28 ธ.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

กันเงินเหลื่อมปี  
ก่อหนี้ผูกพัน 498,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี      
 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป     
1 โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่
จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
1,000,000 

โอนลด 
-543,009 
เบิกจ่าย 

166,146.50 

แผนฯ 
พ.ย. 63-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 
31 มี.ค. 64 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ, ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2566-2570) 
และมีข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนและ
ประเด็นการพัฒนา เพ่ือนำมาประกอบการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ (บาท) 

การบริหารเวลา 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

2 โครงการประชุมประชาคม
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ  
500,000 
โอนลด  

-300,000 
 

แผนฯ 
ต.ค. 63-ก.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

3 โครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ  
400,000 
โอนลด  

-365,250 
เบิกจ่าย  
30,770 

แผนฯ 
ต.ค.-ธ.ค. 63 

ดำเนินการจริง 
ต.ค.-ธ.ค. 63 

 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีข้อมูล
สำหรับพิจารณาการจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในปีงบประมาณต่อไป 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

แผนฯ 
1,000,000 

โอนลด 
-1,000,000 

แผนฯ 
ธ.ค. 63-มิ.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

5 โครงการจัดทำรายงานผล 
การดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

แผนฯ 
200,000 
โอนลด 
-71,200 
เบิกจ่าย  
126,000 

แผนฯ 
ต.ค. 63-มิ.ย. 64 
ดำเนินการจริง 
ม.ค.-มิ.ย. 64 

 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

สามารถประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ                       
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ (บาท) 

การบริหารเวลา 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีให้กับบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

แผนฯ 
300,000 
โอนลด 

-300,000  

แผนฯ 
พ.ค.-มิ.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

7 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ตามรอยพ่อสู่วิถีพอเพียง 

แผนฯ 
200,000 
โอนลด 

-200,000   

แผนฯ 
ม.ค.-ก.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

8 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ให้กับผู้นำชุมชนท้องถิ่น 

แผนฯ 
400,000 
โอนลด 

-400,000   

แผนฯ 
ม.ค.-ก.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

9 โครงการพัฒนาสร้างเสริม
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

แผนฯ 
500,000 
โอนลด 

-500,000   

แผนฯ 
ม.ค.-ก.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

10 โครงการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ สร้างสรรค์ 
ความสัมพันธ์มวลชนท้องถิ่น 

แผนฯ 
50,000 
โอนลด 
-50,000   

แผนฯ 
ม.ค.-ก.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

11 โครงการต้นกล้าประชาธิปไตย ใฝ่ใจ
เรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนฯ 
200,000 
โอนลด 

-200,000   

แผนฯ 
ม.ค.-ก.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

12 โครงการประชาธิปไตยกับวิถีชีวิตใหม่
ของเด็กเยาวชนภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 

แผนฯ 
100,000 
โอนลด 

-100,000   

แผนฯ 
ม.ค.-ก.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

13 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น
จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
100,000 
โอนลด 

-100,000   

แผนฯ 
ม.ค.-ก.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

14 โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการ 
ข้าราชการครู และพนักงานจ้าง (ใหม่) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
711,700 
โอนลด 

-711,700 

แผนฯ 
ก.พ.-ก.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่  
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

15 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และทักษะทางวิชาชีพตามสายงาน 

แผนฯ 
1,164,500 

โอนลด 
-1,164,500 

แผนฯ 
พ.ย. 63-ก.ค. 

64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่  
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

16 โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน 
สำหรับบุคลากรองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

แผนฯ 
530,000 
โอนลด 

-530,000 

แผนฯ 
เม.ย.-มิ.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ของกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

17 โครงการฝึกอบรมสัมมนา และ/หรือ
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ (โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประจำปีงบประมารณ พ.ศ. 2564) 

แผนฯ 
2,000,000 

โอนลด 
-1,927,921 

เบิกจ่าย 
41,041 

 

แผนฯ 
ก.พ.-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 
26 ต.ค. 63 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ และวิธีการ มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการ
บริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 
และประกาศ ก.จ. เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2563 ได้อย่างถูกต้อง            
2. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงและ
ทิศทางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และกิจการอัน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด  
3. ผู้เข้ารับการอบรมได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 



88 
 

 
 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารเวลา 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

18 โครงการอบรมเพ่ิมความรู้แก่บุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 

แผนฯ 
107,400 
โอนลด 

-107,400 

แผนฯ 
ม.ค.-ก.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

19 โครงการวันท้องถิ่นไทยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

แผนฯ 
220,000 
โอนลด 

-220,000 

แผนฯ 
มี.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

20 โครงการ "วันองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด" องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ 

แผนฯ 
300,000 
โอนลด 

-300,000 

แผนฯ 
พ.ย. 63 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

21 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาเทิดไท้
องค์ราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 

แผนฯ 
500,000 
โอนลด 

-500,000 

แผนฯ 
ส.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

22 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาเทิดไท้
องค์ราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

แผนฯ 
500,000 
โอนลด 

-500,000 

แผนฯ 
มิ.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ (บาท) 

การบริหารเวลา 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

23 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา 
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 

แผนฯ 
500,000 
โอนลด 

-500,000 

แผนฯ 
ก.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

24 โครงการ Chaiyaphum Smart 
City ระยะที่ 1 

แผนฯ 
56,500,000  

แผนฯ 
ก.ค.-ก.ย. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากสำนัก
งบประมาณไม่ได้โอนงบประมาณมาครบตาม
จำนวนที่ตั้งไว้ 

25 โครงการปรับปรุงห้องกองพัสดุ
และทรัพย์สิน อาคารสำนักงาน 
อบจ.ชัยภูมิ  
(หลังเก่า) 

แผนฯ 
298,000  
เบิกจ่าย 
298,000 

แผนฯ 
ก.ค.-ส.ค. 64 
ดำเนินการจริง 

3 ก.ค.-30 ก.ย. 64 
ตรวจรับงาน 
27 ส.ค. 64 

เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- ติดตั้งวอลเปเปอร์ผนัง พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
48.00 ตารางเมตร 
- ซ่อมฝ้าเพดาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12.00 
ตารางเมตร 
- ตู้เก็บเอกสารติดตั้งกับที่ขนาด 
0.50×4.00×2.70 เมตร พร้อมตู้ไฟในตู้ 
จำนวน 1 ชุด  
- ปูพื้นกระเบื้องยาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 27.00 
ตารางเมตร  

26  โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน บริเวณ
อาคารสำนักงานกองกิจการสภา 
(เดิม) 

แผนฯ 
152,000  

แผนฯ 
ก.ค.-ก.ย. 64 
ดำเนินการจริง 

31ส.ค.-29พ.ย.64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

กันเงินเหลื่อมปี 
ก่อหนี้ผูกพัน 151,000 บาท 
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   ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 
– 2565)  มาจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานฉบับเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  3  มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น  189  โครงการ  ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้ 
   - สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  จำนวน   34  โครงการ 
   - ไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน จำนวน  155  โครงการ 
     สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้  ส่วนใหญ่เป็นผลเนื่องมาจากสาเหตุการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  (โควิด-19)  เชน่  โครงการจัดอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ  มีข้อจำกัดในการรวมกลุ่มเพ่ือลดการแพร่ระบาดของโรค 
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สามารถด าเนินการเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน ไม่สามารถด าเนินการเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน/โครงการ 

การบริหาร
งบประมาณ (บาท) 

การบริหารเวลา 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า   
 7.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
1 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงาน

ทดแทนจังหวัดชัยภูมิ 
แผนฯ 

 200,000  
 

แผนฯ 
พ.ค.-ก.ค. 64 

ไม่เป็นไป 
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19)  
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       3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
   เป็นการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  ที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 

     เกณฑ์การประเมิน 
   ช่วงคะแนน    การแปรผล 
   น้อยกว่า  1.50    ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   1.50 – 2.49    ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อย 
   2.50 – 3.49    ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 
   3.50 – 4.49    ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 
   ตั้งแต่  4.50  ขึ้นไป   ผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
ระดับ            

ความพึงพอใจ 
การ 

แปรผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม  และการกีฬา   

1 โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

4.55 มากที่สุด 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์"  
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

4.50 มากที่สุด 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

4.31 มาก 

4 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงข้ึนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

4.53 มากที่สุด 

5 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

4.62 มากที่สุด 

6 โครงการจัดกิจกรรมวันครู 3.59 มาก 
7 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ  

โรงเรียนกวางโจนศึกษา 
3.82 มาก 

8 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ  
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 

3.89 มาก 

9 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา 

3.72 มาก 

10 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 3.71 มาก 
11 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนโนนคร้อวิทยา 4.21 มาก 
12 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 4.51 มากที่สุด 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
ระดับ            

ความพึงพอใจ 
การ 

แปรผล 
13 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านหันวิทยา 4.00 มาก 
14 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ  

โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา 
3.30 ปานกลาง 

15 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 3.55 มาก 
16 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ  

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ 
3.68 มาก 

17 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนห้วยต้อน
พิทยาคม 

3.85 มาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต   
1 โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 38 สายทาง 
  

 (1) สายทาง ชย.ถ.1-0010 บ้านเล่า-บ้านนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ 3.36 ปานกลาง 
 (2) สายทาง ชย.ถ.1-0026 บ้านหนองโดน-บ้านสามสวน อำเภอบ้านแท่น 

จังหวัดชัยภูมิ 
3.79 มาก 

 (3) สายทาง ชย.ถ.1-0046 บ้านหนองบัวพักเกวียน-บ้านเพชร  
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

4.00 มาก 

 (4) สายทาง ชย.ถ.1-0055 บ้านสันติสุข-บ้านโสกมะตูม อำเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ 

4.71 มากที่สุด 

 (5) สายทาง ชย.ถ.1-0137 บ้านวังตะเฆ-่บ้านห้วยแย้  
อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 

3.98 มาก 

 (6) สายทาง ชย.ถ.1-0028 บ้านแท่น-บ้านวังหิน อำเภอบ้านแท่น  
จังหวัดชัยภูมิ 

4.14 มาก 

 (7) สายทาง ชย.ถ.1-0108 บ้านหนองฉิม-บ้านรังงาม อำเภอเนินสง่า 
จังหวัดชัยภูมิ 

4.09 มาก 

 (8) สายทาง ชย.ถ.1-0089 แยกทางหลวง 205-บ้านหนองอีหล่อ- 
บ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  

4.11 มาก 

 (9) สายทาง ชย.ถ.1-0117 บ้านห้วยยายจิ๋ว-บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

4.74 มากที่สุด 

 (10) สายทาง ชย.ถ.1-0067 บ้านเจียง-บ้านคลองจันลา  
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 

2.97 ปานกลาง 

 (11) สายทาง ชย.ถ.1-0061 บ้านหนองบัวแดง-บ้านโหล่น  
บ้านโนนสะอาด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (ช่วงที่ 1) 

3.04 ปานกลาง 

 (12) สายทาง ชย.ถ.1-0013 บ้านโนนสาทร-บ้านหนองปลาเฒ่า  
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

3.71 มาก 
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 (13) สายทาง ชย.ถ.1-0085 บ้านโนนทอง-บ้านภูดิน อำเภอคอนสวรรค์ 

จังหวัดชัยภูมิ 
4.60 มากที่สุด 

 (14) สายทาง ชย.ถ.1-0077 บ้านเมืองเก่า-บ้านท่าเดื่อ  
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

3.10 ปานกลาง 

 (15) สายทาง ชย.ถ.1-0016 บ้านหนองหญ้ารังกา-บ้านห้วยบง  
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

2.89 ปานกลาง 

 (16) สายทาง ชย.ถ.1-0050 บ้านแดง-บ้านสว่าง อำเภอภูเขียว  
จังหวัดชัยภูมิ 

3.45 ปานกลาง 

 (17) สายทาง ชย.ถ.1-0078 บ้านนาสีดา-บ้านนาคานหัก  
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

4.04 มาก 

 (18) สายทาง ชย.ถ.1-0048 บ้านโคกสะอาด-บ้านหัวคูสระ อำเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ 

4.48 มาก 

 (19) สายทาง ชย.ถ.1-0017 บ้านลาดใหญ่-บ้านห้วยบงเหนือ อำเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ 

2.06 น้อย 

 (20) สายทาง ชย.ถ.1-0130 บ้านนาทุ่งใหญ่-บ้านซับชมภู  
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 

2.87 ปานกลาง 

 (21) สายทาง ชย.ถ.1-0109 บ้านหนองยายบุตร-บ้านหนองดง  
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

3.74 มาก 

 (22) สายทาง ชย.ถ.1-0083 บ้านจอก-บ้านสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ 

4.77 มากที่สุด 

 (23) สายทาง ชย.ถ.1-0098 แยกทางหลวง 201-บ้านสระสี่เหลี่ยม- 
บ้านหลุบงิ้ว อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (ช่วงที่ 1) 

4.81 มากที่สุด 

 (24) สายทาง ชย.ถ.1-0095 บ้านโนนฝาย-บ้านโนนคร้อ อำเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 

4.06 มาก 

 (25) สายทาง ชย.ถ.1-0021 บ้านไทรงาม-บ้านหนองแดงน้อย  
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

3.53 มาก 

 (26) สายทาง ชย.ถ.1-0098 แยกทางหลวง 201-บ้านสระสี่เหลี่ยม- 
บ้านหลุบงิ้ว อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (ช่วงที่ 2) 

4.75 มากที่สุด 

 (27) สายทาง ชย.ถ.1-0008 บ้านคำปิง-บำเหน็จณรงค์  
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

2.42 น้อย 

 (28) สายทาง ชย.ถ.1-0001 แก้งคร้อ-ท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ (ช่วงที่ 1) 

4.00 มาก 

 (29) สายทาง ชย.ถ.1-0001 แก้งคร้อ-ท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ (ช่วงที่ 2) 

3.27 มากที่สุด 
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 (30) สายทาง ชย.ถ.1-0084 บ้านโคกมั่งงอย-บ้านดงเย็น  

อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  
3.91 มาก 

 (31) สายทาง ชย.ถ.1-0091 บ้านปะโค-บ้านโคกเพชร  
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

2.94 ปานกลาง 

 (32) สายทาง ชย.ถ.1-0059 บ้านผาเบียด-บ้านนาเกาะ อำเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ 

3.88 มาก 

 (33) สายทาง ชย.ถ.1-0113 บ้านหนองโจด-บ้านวังตะเฆ ่บ้านหนองจาน 
อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 

3.65 มาก 

 (34) สายทาง ชย.ถ.1-0076 บ้านห้วยหลัว-บ้านป่ายาง อำเภอบ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูมิ 

4.37 มาก 

 (35) สายทาง ชย.ถ.1-0061 บ้านหนองบัวแดง-บ้านโหล่น  
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (ช่วงที่ 2) 

4.28 มาก 

 (36) สายทาง ชย.ถ.1-0051 บ้านโคกสะอาด-บ้านโจด อำเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ 

4.68 มากที่สุด 

 (37) สายทาง ชย.ถ.1-0126 แยกทางหลวง 225-บ้านไทรงาม  
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

2.55 ปานกลาง 

 (38) สายทาง ชย.ถ.1-0035 บ้านสระแต้-บ้านหนองผักหลอด  
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (ช่วงที่ 2) 

4.02 มาก 

2 โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน  
(โครงการ D.A.R.E ประเทศไทย) ต่อเนื่อง 

  

 - นักเรียน 4.20 มาก 
 - คร ู 4.40 มาก 
3 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 

ONE (กิจกรรมการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE) 
4.59 มากที่สุด 

4 โครงการเสริมทักษะและพัฒนาคุณภาพชมรม TO BE NUMBER ONE   
 - หลักสูตรที่ 1 การเขียน Fact sheet และการสร้าง model ใครติดยา

ยกมือขึ้น 
4.66 มากที่สุด 

 - หลักสูตรที่ 2 การจัดทำรูปเล่มเอกสาร, การจัดทำ PowerPoint และ
การเขียนบทนำเสนอผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE  

4.72 มากที่สุด 

 - หลักสูตรที่ 3 การวิพากษ์การนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม  
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 

4.65 มากที่สุด 

5 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 4.92 มากที่สุด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยว   

 - ไม่มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 - ไม่มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร    

 โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ   
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต  

สายทาง ชย.ถ.1-0135 บ้านหนองขาม - บ้านโนนดินจี่ อำเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ 

4.76 มากที่สุด 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต  
สายทาง ชย.ถ.1-0128 บ้านหว้าเฒ่า - บ้านห้วยน้ำคำ อำเภอบ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูมิ 

4.29 มาก 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาวัง หมู่ที่ 10 
ตำบลนาเสียว - บ้านเสี่ยวน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเล่า อำเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ 

1.57 น้อย 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาวัง หมู่ที่ 10 
ตำบลนาเสียว - บ้านตาดโตน หมู่ที่ 1  ตำบลนาฝาย อำเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ 

4.12 มาก 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาไก่เซา หมู่ที่ 6 
ตำบลนาเสียว - บ้านนาฝาย หมู่ที่ 3  ตำบลนาฝาย อำเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ 

4.13 มาก 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาวัง หมู่ที่ 2 
ตำบลนาเสียว - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10  ตำบลบ้านเล่า อำเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ 

3.25 ปานกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี     
1 โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ 
4.00 มาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า     
 - ไม่มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   
 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 3.77 มาก 

    ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น               
ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  เท่ากับ  3.77  ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  4 
ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค 

และแนวทางแก้ไข 
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ส่วนที่  4 
ข้อเสนอแนะ  ปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางทางแก้ไข 

 
1.  ข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
     จากการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น     

(พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ในครั้งนี้              
มีประชาชนผู้รับบริการได้ให้ข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้ 

     ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  และการกีฬา  เช่น 
     1. โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  

       -  เป็นโครงการที่ดีทำให้มีความรู้เพ่ิมขึ้น  ควรจัดเป็นประจำทุกปี 
       -  โครงการดีมาก  ทำให้รู้แนวทางการเขียน  SAR  อย่างสมบูรณ์คลายข้อสงสัย 
      -  มีความเข้าใจและชัดเจนมากข้ึน 
       -  อธิบายได้ชัดเจนมาก 
       -  ควรมีการจัดอบรมแบบออนไลน์อีกในครั้งต่อๆ ไป 
       -  ได้รับความรู้อย่างครอบคลุมและนำไปใช้ในการจัดทำ  SAR  ได้จริง 
       -  อยากให้จัดอบรมแบบนี้อีก 
       -  เป็นแนวทางในการจัดทำข้อมูลให้ตรงตามมาตรฐาน 
      -  เข้าใจเนื้อหาอบรมชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ 
       -  เป็นการอบรมที่ชัดเจนเข้าใจง่ายและเห็นภาพในการเขียนรายงาน  SAR                    
ปี  2563  ขอขอบคุณท่าน  ผอ.ดร.ธีรพนธ์  คงนาวัง  เป็นอย่างสูง 
       -  การจัดการอบรมมีประสิทธิภาพ  ผู้จัดทำระบบงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาฯ  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี 
       -  การจัดประชุมควรจัดในช่วงเริ่มปีการศึกษาเพ่ือจะได้เตรียมข้อมูลได้ตรงตามแนว
ทางการเขียน  SAR 
       -  ควรเริ่มอบรมตั้งแต่ต้นปีการศึกษาเพ่ือดำเนินการได้ผลตามท่ีตั้งไว้ 
       -  วิทยากรเก่งมากขอชื่นชม 
       -  เป็นการอบรมที่ให้ความรู้เรื่องการเขียน  SAR  ได้ชัดเจน 
      -  สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียรทำให้การประชุมออนไลน์จึงไม่ได้ผลดี 
       -  อยากให้ส่งไฟล์เวิร์คโครงร่าง  SAR  เพ่ือให้สะดวกในการทำข้อมูลส่วนที่เป็น 
กราฟตาราง 
       -  จัดอบรมได้ดีมาก  วิทยากรให้ความรู้ได้ชัดเจน  เป็นแนวทางท่ีดีมาก 
       -  ขอขอบท่านวิทยากร ท่านศึกษานิเทศน์ และทีมงานเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้   
ที่ได้ให้แนวทางในการปรับปรุง SAR ปี 2563 
       2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์" โรงเรียนในสงักัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

     -  เป็นการจัดที่มีประโยชน์ควรมีการจัดการอบรมแบบต่อเนื่อง 
        -  ควรมีการอบรมในครั้งต่อไปเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะเพ่ิมมากข้ึน 
        -  เด็กนักเรียนน่าจะสนใจการเรียนมากยิ่งขึ้น 
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        3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

     -  เป็นการอบรมที่มีประโยชน์มากครับ 
        -  สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานทางวิชาการต่างๆได้ 
        -  ขอบคุณที่จัดโครงการดีดี 
        4. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือ 
เลื่อนวิทยฐานะสูงข้ึนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
       -  กิจกรรมสนุกมากครับ 
       -  ได้ความรู้เพิ่มจากในห้องเรียน 
        -  ได้ความรู้เรื่องธนาคารใต้ดิน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำได้ 
       -  อยากให้ผู้ปกครองมาอบรมและปฏิบัติร่วมกัน 
        -  อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ทุกปี 

     5. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
       -  กิจกรรมสนุกมากครับ 
        -  ได้ความรู้เพิ่มจากในห้องเรียน 
        -  ได้ความรู้เรื่องธนาคารใต้ดิน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำได้ 
       -  อยากให้ผู้ปกครองมาอบรมและปฏิบัติร่วมกัน 
        -  อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ทุกปี 

     6. โครงการจัดกิจกรรมวันครู 
-  จัดระเบียบในการแจกเกียรติบัตรด้วยค่ะ ควรบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ทั่วถึง 
-  จัดงานได้ดีมากค่ะ 
-  สถานที่คับแคบการขอรับเกียรติบัตรไม่เป็นระบบ 
-  ควรมอบโล่หรือใบประกาศให้ผู้ได้รับรางวัลบนเวทีเพราะการติดต่อรับด้านล่างเกิด

ความวุ่นวาย หรือให้ผู้ได้รับรางวัลมารับทันทีหลังรับกับ นายก อบจ. 
   -  บางคนไม่มีที่นั่ง ควรหาสถานที่ใหม่ท่ีเพียงพอกว่านี้ครับ 

-  สถานที่จัดงานแคบ และมีการนัดหมายเวลาร่วมงานเช้ามาก เวลาไม่เป็นไปตาม
กำหนด 

   -  กำหนดการ ไม่แน่ชัดทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดกิจกรรม 
   -  ควรมีความแน่นอนในการกำหนดประเภทและรางวัล ไม่ควรกลับไปกลับมา                      

ทีแรกเป็นโล่ห์ เปลี่ยนเป็นเกียรติบัตร โดยเฉพาะรางวัลของครู เหมือนไม่ให้เกียรติคุณครูเลย ผู้บริหารได้ 
หน่วยงานได้ แต่ครูอย่างไรก็ได้  

-  อยากให้คณะครูที่ได้รับคัดเลือก ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าเป็นโล่ที่สวยงาม 
-  อยากให้ขนมเบรกและเครื่องดื่มเป็นของร้านประจำจังหวัด เพื่อช่วยเหลือธุรกิจ 

SME ของจังหวัดอีกทางหนึ่งค่ะ 
     7. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนกวางโจนศึกษา 

   -  ควรสอบถามข้อมูลการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนจากโรงเรียนโดยตรง 
   -  อยากให้ปรับปรุงทัศนียภาพ 
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   -  อยากให้ปรับปรุงโรงอาหาร 
-  อยากให้ก่อสร้างโดมสำหรับเข้าแถวหน้าเสาธง 
-  อยากให้ก่อสร้างศาลาในโรงเรียนเพ่ิม 

     8. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา 
 -  ควรมีการประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดของโครงการก่อนำช่างเข้า

ปฏิบัติงาน 
     9. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 
 -  ราคางบประมาณในการก่อสร้างสูงกว่าท้องตลาด 
 -  สามารถใช้งานได้จริง ทำให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ ทัศนียภาพการจัดการเรียน

การสอนดีขึ้น 
 -  อยากให้ก่อสร้างรางน้ำฝน 

          10. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนโนนคร้อวิทยา 
  -  ควรใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงและคงทน 
 -  ควรปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบอย่างสม่ำเสมอทุกปีงบประมาณ 
 -  ควรมีการสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักครูใหม่ให้เพียงพอกับบุคลากรของโรงเรียน 
     11. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 
 -  ได้รับประโยชน์อย่างมาก ทำให้สะดวกและมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 -  อยากให้ก่อสร้างห้องน้ำใหม่ให้รัดกุม ปลอดภัย สะอาด และมีมาตรฐาน 
 -  อยากให้ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ให้มีความสะอาด ถูกสุขอนามัยมากขึ้น และ

ห้องน้ำแต่ละห้องมีความมิดชิดมากข้ึน 
     12. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านหันวิทยา 
 -  ถ้างบประมาณเพ่ิมขึ้นจะทำให้โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้น 
 -  เป็นโครงการที่ดีเพราะเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการ ขอชื่นชมผู้ดำเนินโครงการ 
     13. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา 
 -  เป็นโครงการที่สนับสนุนโรงเรียนและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและชุมชน 
     14. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ 
 -  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาอันเหมาะสม 
 -  การติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลากำหนด 

นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของโรงเรียนได้ 
 -  ควรมีการสำรวจความต้องการในสิ่งที่โรงเรียนคลาดแคลน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

ทาง อบจ. จะสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับโรงเรียนขนาดเล็ก 

 -  มีความเห็นด้วยเป็นอย่างมากในการปรับปรุงอาคารเรียน 
 -  อยากได้รถสำหรับรับ-ส่งนักเรียน 
 -  อยากให้ดำเนินการเพ่ือไม่ต้องเร่งรีบทำให้งานละเอียดและมีประสิทธิภาพ          

มากที่สุด ไม่ใช่ว่าใกล้หมดสัญญาจ้างแล้วเร่งรีบทำให้ผู้ตรวจรับลำบากใจ งานก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยเต็มที่ 
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      15. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
 -  การปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบผู้รับเหมาบางครั้งยังทำงานไม่เรียบร้อย 

และควรมีงบประมาณเพ่ิมข้ึนให้มากกว่านี้ เนื่องจากอาคารชำรุดค่อนข้างมาก ยังขาดงบประมาณในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอีกจำนวนมาก 

 -  ควรดำเนินโครงการที่ดีและเกิดประโยชน์แบบนี้อย่างต่อเนื่อง 
 -  ควรมีโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง 
 -  เป็นโครงการที่ดีได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างทั่วถึงทั้งชุมชน และ

สถานศึกษา 
 -  หากโครงการได้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์และตามข้ันตอนย่อมส่งผลให้เกิด

ประโยชน์กับนักเรียนมากท่ีสุด 
 -  อยากให้มีงบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มากข้ึน 

เนื่องจากอาคารเรียนส่วนใหญ่ค่อนข้างเก่าและชำรุด ยังมีอาคารที่ยังชำรุดอีกเป็นจำนวนมาก 

     ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต  เช่น  
     1. โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  จำนวน  38  สายทาง 
     1.1 สายทาง ชย.ถ.1-0026 บ้านหนองโดน-บ้านสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 
               -  ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการและเสนอความต้องการ

สูงสุดของชุมชน 
     1.2 สายทาง ชย.ถ.1-0028 บ้านแท่น-บ้านวังหิน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 

                  -  ถนนในพ้ืนที่ที่ อบจ.ชัยภูมิ รับผิดชอบยังไม่ดีเท่าที่ควร เส้นวังหิน-ดอนมะเกลือ 
และอีกหลายเส้นทาง 

               -  ถนนสู่แปลงเกษตรหรือเชื่อมหมู่บ้านยังไม่ดีพอ 
                                -  ที่ทำดีอยู่แล้ว แต่อยากให้แก้ปัญหาที่ประชาชนแจ้งให้เร็วกว่านี้ ประชาชน             
จะได้รู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้ง 

             -  ไฟฟ้าไปสู่แปลงเกษตรยังไม่พอเพียง 
     -  แสงสว่างมีผลกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกร  เช่น  ทำให้ข้าวไม่ออกรวง  
     -  อยากให้ขุดลอกลำคลองใหม่เพ่ือจัดเก็บน้ำในฤดูแล้ง และถนนไปสู่ที่ทำกิน

ของประชาชน 
     -  อยากให้มีแหล่งน้ำในการเกษตรและถนนทางไปบ้านวังหิน 

         -  อยากให้ก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างข้างทางเพ่ิมอีก 
          -  อยากให้มีไฟฟ้าทำการเกษตร  และลำคลองให้มากเพ่ือเก็บน้ำในฤดูแล้ง                    
และอยากให้มีไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนสาธารณะเพ่ิมข้ึน 

     -  อยากให้มีไฟฟ้าแสงสว่างให้ไปถึงบ้านแท่น  
1.3 สายทาง ชย.ถ.1-0108 บ้านหนองฉิม-บ้านรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 
     -  มีความพึงพอใจโครงการนี้มาก 
     -  มีความสว่างมากเพียงพอ 
     -  อยากให้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์  
     -  อยากได้เพ่ิมเติมจนถึงตำบลรังงาม ช่วยลดอุบัติเหตุ ป้องกันโจรขโมย 
     -  อยากให้ติดตั้งเพ่ิม/ ตรงที่ติดตั้งไฟทำให้ข้าวตาย ข้าวไม่ออกรวง 
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1.4 สายทาง ชย.ถ.1-0061 บ้านหนองบัวแดง-บ้านโหล่น บ้านโนนสะอาด                 
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (ช่วงที่ 1) 
        -  แก้ปัญหาของประชาชนได้มาก การสัญจรได้รับความสว่างทำให้ไม่รู้สึกกลัว 
ในการเดินทางเวลากลางคืน 
        -  โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง ดีมาก แต่ไฟฟ้ามีติดๆ ดับ ๆ บ้างเป็นบางส่วนบางช่วง 
        -  เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์กับประชาชนมาก 
        -  เป็นโครงการที่ดี อยากให้ออกสำรวจดูไฟมีปัญหาเป็นบางช่วง 
        1.5 สายทาง ชย.ถ.1-0085 บ้านโนนทอง-บ้านภูดิน อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  
          -  ไฟฟ้าแสงสว่างดีมากเพราะเคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว 

      -  เห็นควรซ่อมแซมถนนด้วย 
      -  อยากได้ไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ิมเติม 

      1.6 สายทาง ชย.ถ.1-0077 บ้านเมืองเก่า-บ้านท่าเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูม ิ
      -  ไฟฟ้าติดๆ ดับๆ อยากให้มาซ่อมแซมเพ่ือให้ใช้การได้ 
1.7 สายทาง ชย.ถ.1-0016 บ้านหนองหญ้ารังกา-บ้านหว้ยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ
      -  ความสว่างไม่เพียงพอทำให้เกิดอุบัติเหตุในบางพ้ืนที่ 
      -  ไฟฟ้าทางเข้าหมู่บ้านไม่เพียงพอ 
      -  ไฟฟ้าไม่เพียงพออยากได้เพ่ิมเติมจนตลอดสายทาง 

      1.8 สายทาง ชย.ถ.1-0050 บ้านแดง-บ้านสว่าง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
      -  ขอความกรุณาช่วยซ่อมแซมถนนโดยเร่งด่วน  เดินทางลำบากมาก 
      -  ขอความกรุณาช่วยซ่อมบำรุงถนนสายบ้านโนนธาตุงาม-แดงสว่าง                 

การสัญจรเดินทางไป-มาลำบากมาก 
          -  ดีมาก ช่วยลดอุบัติเหตุได้ดีมาก 
          -  ดีมาก อยากให้ทำตลอดทั้งสาย เพราะช่วยลดอุบัติเหตุได้ดีมาก 

      -  ถนนหนทางเส้นบ้านแดง-บ้านสว่าง ได้รับความเสียหายมากอยากให้มา
ซ่อมแซมโดยด่วน  

       -  อยากให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่รับผิดชอบพ้ืนที่ 
ประสานเพื่อติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ิมเติม และซ่อมแซมถนนที่ชำรุดโดยเร่งด่วน 

       -  อยากให้ทำตลอดสายไปให้ถึงบ้านสว่าง-แยกบ้านหนองเมย 
1.9 สายทาง ชย.ถ.1-0017 บ้านลาดใหญ่-บ้านห้วยบงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

          -  อยากให้ติดตั้งให้ทั่วทุกบริเวณเพราะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก 
          1.10 สายทาง ชย.ถ.1-0109 บ้านหนองยายบุตร-บ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูมิ 
           -  ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างดีแล้ว แต่ถนนเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อมาก อยากให้
เร่งดำเนินการซ่อมแซมโดยด่วน 

       -  ไฟส่องสว่างดีมาก แต่อยากให้เร่งดำเนินการก่อสร้างถนน 
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           1.11 สายทาง ชย.ถ.1-0098 แยกทางหลวง 201-บ้านสระสี่เหลี่ยม-บ้านหลุบงิ้ว 
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (ช่วงที่ 1) 

        -  เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะได้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น การขับขี่รถ                  
ในเวลากลางคืน ลดปัญหาอาชญากรรม ลดปัญหาการดักจี้ ปล้น และทำร้ายร่างกาย  

        -  อยากให้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดทั้งสาย 
        1.12 สายทาง ชย.ถ.1-0001 แก้งคร้อ-ท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  

(ช่วงที่ 2) 
           -  ชว่ยลดอุบัติเหตุเวลากลางคืนได้ดีมาก 
           -  อยากให้ก่อสร้างเพ่ิมจนตลอดสาย 

        1.13 สายทาง ชย.ถ.1-0084 บ้านโคกมั่งงอย-บ้านดงเย็น อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ
          -  ซ่อมแซมถนนด้วย 

      -  ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ อยากให้มาซ่อมแซมถนน 
      -  หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด มาซ่อมด้วย 
      -  อยากได้ไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ิมเติม 

            1.14 สายทาง ชย.ถ.1-0126 แยกทางหลวง 225-บ้านไทรงาม อำเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ 
            -  ขอให้มีการประสานงานแก่ชุมชนให้มากท่ีสุด 

     2. โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E  
ประเทศไทย) ต่อเนื่อง 
        - ควรจะจัดการเรื่องปัญหาสิ่งเสพติดตั้งแต่ต้นๆ โดยการเด็ดขาดในกฎหมาย ไม่ให้
อภัยโทษกับผู้กระทำความผิดร้ายแรง จนเกิดการสูญเสีย 
               -  เข้าใจในสิ่งที่ครูสอนเรื่องยาเสพติด การป้องกันสารเสพติดต่างๆ แต่ละชนิด
แก้ปัญหาได้หลายสิ่งหลายอย่าง 
                    - ควรทำกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง 
                    - อยากให้ครูแดร์ลดเรื่องยาเสพติด แก้ปัญหาทางยาเสพติดของโรงเรียน 
           - ได้รับความรู้เรื่องยาบ้า สารระเหย และการรับผิดชอบตัวเอง 

     - โครงการนี้ดี ควรจะต้องมีโครงการแบบนี้อีก 
      - โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีควรจัดโครงการนี้ตลอดไป ได้เรียนแล้วมีความพอใจ
และประทับใจในการเรียนการสอนและมีความรู้ในด้านของยาเสพติดและอยากให้มีกิจกรรมเยอะๆ   
       - ได้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ได้เรียนรู้กฎจราจรและกฎหมาย 
       - ได้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการปฏิเสธและกฎจราจรต่างๆ นำไปใช้ในชีวิต
   - ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและการปฏิเสธ ได้รู้เกี่ยวกับกฎจราจรสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
       - ได้ความรู้ เรื่องยาเสพติดเพ่ือได้ดูแลสุขภาพด้วยและคนรอบข้าง 
      - ได้รับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและกฎจราจร ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ว่ากฎ
จราจรจะทำตามได้อย่างไร 
       - ได้รู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและการจราจร หรือเครื่องหมายจราจร 
       - เป็นโครงการที่ดีที่มีตำรวจมาสอนทำให้ได้รับความรู้ 
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       - มีประโยชน์เพราะจะได้ช่วยสอนเด็กและเยาวชนได้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดและจะ
ได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
       - เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อเด็ก สังคม และประเทศชาติ ทำให้เด็กไม่ไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
       - ยาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดีนักเรียนจะไม่ไปยุ่งเกี่ยว 
       - รู้จักประเภทของยาเสพติดมากข้ึนที่ได้เรียนรู้กับตำรวจ 
        - ได้รู้โทษของยาเสพติด ได้รู้ว่าการติดยาเสพติดเป็นยังไง ได้รู้ชนิดของยาเสพติด
    - ได้เรียนเกี่ยวกับเสพติดที่มีโทษกับคนเรา และอาจจะเป็นอย่างไรเมื่อเราไปข้อง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
       - ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการห่างไกลจากยาเสพติดและการปฏิเสธ การทำร้ายผลของ             
ยาเสพติด        

- อยากดู VDO เกี่ยวกับยาเสพติด อยากให้มาสอนอีก  
       - อยากไปศึกษาดูงานกับครูตำรวจแดร์ 
       - อยากให้ครูแดร์มาสอนบ่อยๆ เพราะนักเรียนมีความสุขสนุกสนานในการฟัง ดู                    
คิดวิเคราะห์ ได้ฟังความรู้ในด้านการแก้ไขปัญหาเสพติดเพ่ือให้ทุกคนมีความสุข 
       - อยากให้โครงการ D.A.R.E.นำกิจกรรมที่มีความรู้ สามารถสร้างสำนึกของนักเรียน
ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าครูแดร์จะได้มาสอนมาอบรมให้กับนักเรียนอีก 
       - ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดว่ามันไม่ดี ทำร้ายครอบครัวและตัวเรา ทำร้าย
อนาคตของเรา ทำให้ขาดสติและอาจเสียชีวิต 
       - ทำให้รู้จักกฎหมาย นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมช่วยให้ลดปริมาณยา
เสพติดของโลก 
       - ทำให้รู้จักสารเสพติด รู้ผลเสียของสารเสพติด ช่วยให้ลดปริมาณสารเสพติดได้
เพราะเรามีความรู้กล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะหลีกเลี่ยง 
      - นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและปฏิบัติตามกฎหมาย ควรมีโครงการนี้ตลอด 
       - อยากให้มีการเล่นเกมส์มากกว่านี้ 
       - น่าจะมีโครงการอีกต่อไปเรื่อย ๆ 

     - เป็นโครงการที่ชี้แนะและแนวทางในการใช้ชีวิตทางสังคม 
       - เป็นโครงการที่ดีต่อเด็กนักเรียนและก็สอนให้เด็กนักเรียนห่างไกลยาเสพติด 
       - เป็นโครงการที่ดีที่ทำให้เด็กไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
       - เป็นโครงการที่ดีมากค่ะอยากให้มาทุกปี 
        - รู้เรื่องยาเสพติด การแพร่ระบาดของยาเสพติดแก่เยาวชนเด็กและผู้ใหญ่การ                 
แพร่ระบาดนำไปสู่การเสียชีวิต 
       - สอนดีมากและน่าเรียนเพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี 
       - อยากให้ความรู้เกี่ยวกับคลิป VDO ให้ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอุบัติเหตุ 
       - สามารถนำไปลดปัญหายาเสพติดในชีวิต ทำให้รู้โทษของยาเสพติด 
       - อยากให้มีเกมให้เล่นค่ะ อยากได้เกมที่ร่วมกันเล่นกับทุกคนในชั้นเรียนรวมๆแล้วดี
ค่ะชอบมาก ชอบมาตั้งแต่เรียน ป.4 โรงเรียนสุนทรแล้วคะ อยากให้มาอีกค่ะ 
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       - อยากให้โครงการแดร์พัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ ได้รู้โทษของบุหรี่สารเสพติดรู้จักข้อ
กฎหมายการใช้ถนน 
       - เราจะไม่เสพยาเสพติดและไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด  
       - อยากให้ครูหาคลิป VDO เหตุการณ์ต่างๆ มาให้ดูเยอะๆ อีกค่ะ 
       - อยากให้ครูแดร์มาสอนทุกวัน อยากให้ครูมาสอนอีกสนุกสนานมากและมีความรู้
จากการเสพยาเสพติดได้ความรู้จากครูแดร์มากมาย 

     ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  เช่น 
        1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง  
ชย.ถ.1-0128 บ้านหว้าเฒ่า - บ้านห้วยน้ำคำ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
        -  อยากได้ไฟแสงสว่างทางแยกและเขตชุมชน    

     -  อยากได้ป้ายเตือนความปลอดภัย 
        -  ต้องการไฟฟ้าส่องสว่างในเขตชุมชน และบริเวณทางแยก และป้ายจราจรในเขต
ชุมชน เช่น ป้ายลดความเร็วในเขตชุมชน 
        -  อยากให้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้าซอย 

      -  อยากให้ปรับปรุงถนนให้ดี และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้ตลอดส้นทาง  
       -  อยากให้ทำลูกคลื่น และติดตั้งไฟแสงจันทร์ 

     2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาวัง หมู่ที่ 2  
ตำบลนาเสียว - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10  ตำบลบ้านเล่า อำเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

  -  ควรสอบถามความต้องการของประชาขนทุกกลุ่ม 

     ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
        1. โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่
จังหวัดชัยภูมิ 
        -  เอกสารยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
และร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีข้อมูลมากต้องการอ่านและศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
เอกสารแผนฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยซัก 1 วัน หรืออาจจะเป็นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ เพ่ือให้ ได้ศึกษา
รายละเอียด และทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น แต่ให้เอกสารมาตอนเข้าร่วมประชุมเอกสารเยอะมากอ่านและ         
ทำความเข้าใจไม่ทัน 
       -  ถนนที่ได้รับการถ่ายโอนมาจาก รพช. ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ชัยภูมิ 
อยากให้ดูแลมีงบประมาณมาซ่อมแซมสม่ำเสมอ เนื่องจากเมื่อถนนชำรุดมากประชาชนที่สัญจรได้รับความ
เสียหายจากหลุมบนพ้ืนถนนทั้งลึกและตื้น ทำให้รถยนต์ชำรุดได้รับความเสียหายและต้องเสียเงินหลักพันหลัก
หมื่นซ่อมแซมมีผลกระทบถึงรายได้ของครอบครัว ขอความกรุณา อบจ.ชัยภูมิด้วย 
       -  อยากของบประมาณจาก อบจ.ชัยภูมิ เพ่ือปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต               
ม.11 บ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ และปรับปรุงถนนบดอัดแน่นสาย ซับตะเคียน – หัวเขา ถนนเสียหาย
มาก เนื่องจาก อบต.บ้านไร่ มีงบประมาณไม่เพียงพอ  
        -  บรรจุโครงการเข้าแผนฯ หลายต่อหลายครั้งไม่ เคยได้รับความช่วยเหลือ                 
พอสอบถาม อบจ. ได้รับคำตอบว่างบประมาณน้อย ต้องดำเนินโครงการที่จำเป็นก่อน ให้ทำหนังสือร้องขอไป
พอทำแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น 
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       -  การจัดงานโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ดีมาก เพราะทำให้หลาย
หน่วยงานได้มาพบปะพูดคุยกันในหลายๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเดือดร้อน สภาพแวดล้อมต่างๆ และมี
ประธานมาบอกกล่าวถึงโครงการที่จะทำให้จังหวัดชัยภูมิของเราทุกคนเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางใด เป็น
กิจกรรมที่ดีต้องจัดขึ้นอีกเพ่ือติดตามผลงานและประเมินผลเพื่อต่อยอด อยากให้จัดปีละ 3 ครั้ง 
       -  ถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ อบจ.รับผิดชอบ ควรทำให้แข็งแรง
มั่นคง ไม่ชำรุดง่าย ที่พบเห็นคืออยู่ได้ 1 – 2  ปี ก็ชำรุด เสียดายงบประมาณ  
   -  อยากให้ อบจ.ชัยภูมิ ได้ปรับแผนฯ เพ่ือเพ่ิมแผนฯ ของ อบต.บ้านแท่น ในเรื่อง
การท่องเที่ยวที่อ่างเก็บน้ำบ้านแท่น ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 1,000 ไร่เศษ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของ อ.บ้านแท่น              
โดยสนับสนุนงบประมาณ ผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยสนับสนุนในโอกาสต่อไป ซึ่งในขณะนี้ได้
ดำเนินการมาแล้วประมาณ 10 – 20%  และในด้านการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาของ อ.บ้านแท่น     
อยากให้สนับสนุนในเรื่องการกีฬา โดยการจัดตั้งชมรมกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี เพ่ือให้
การกีฬานักเรียนประถมศึกษาได้พัฒนามากยิ่งขึ้น 
   -  เห็นควรตั้งงบประมาณเพ่ือซ่อมแซมถนนที่ อบจ.ชัยภูมิรับผิดชอบ 
   -  เห็นควรทำประชาคมหรือสอบถามความจำเป็นของแต่ละหน่วยงานในสังกัด 
   -  เห็นควรนำปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนมาบรรจุแผนฯ อบจ.ชัยภูมิ             
ให้มากกว่านี้ เช่น การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ 
   -  เห็นควรนำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น เทศบาล อบต. ที่เกินศักยภาพมาบรรจุเข้าแผนฯ 
อบจ.ชัยภูมิ 
    -  เห็นควรนำแผนฯ หรือแนวทางแก้ไข ยกระดับการท่องเที่ยวให้ชัดเจนและบูรณา
การกับหน่วยงาน อปท. แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ที่มีอยู่ 

2.  ปัญหา  อุปสรรค  ในการดำเนินงาน 
       2.1 การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี การบันทึกข้อมูลในระบบ E-Plan ไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ส่งผลให้การนำระบบสารสนเทศเพ่ือ
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการนำข้อมูล  
ในระบบมาผนวกในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคลาดเคลื่อน และล่าช้า 
        2.2  ส่วนราชการในสังกัดฯ ไม่ให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งในการดำเนินโครงการทุกโครงการขั้นตอนสุดท้ายก็คือการติดตามและประเมินผล เพราะหลังจาก
โครงการดำเนินการเสร็จสิ้น จะต้องรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ ว่าการดำเนินโครงการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หรือถ้าเป็นโครงการเกี่ยวกับการอบรมก็จะต้องมีเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ ว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
อยู่ในระดับใด ข้อมูลในส่วนนี้กองยุทธศาสตร์และประมาณ จะต้องนำมาประกอบการจัดทำรายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทท้องถิ่น 

     2.3  ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะนำมาบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ยังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป็นจำนวนมากกว่างบประมาณในการดำเนินการ 

     2.4  ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการพัฒนาท้องที่บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ จึงส่งผลให้การประเมินผลความสำเร็จของโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นเกิดขึ้นน้อย 
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3.  แนวทางทางแก้ไข 
        3.1  โครงการที่ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีและได้รับอนุมัติงบประมาณให้
ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนลดงบประมาณออกในภายหลัง เพราะจะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการ
บริหารงบประมาณที่ผิดพลาด อันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้านและตั้ง
งบประมาณต้องให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และควรให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาการตั้งงบประมาณ
ให้เพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรมหรือรายละเอียดที่ต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอน
งบประมาณเพ่ิม/ลด หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ทั้งนี้ ให้นำข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมาประกอบการ
พิจารณาการตัดสินใจ และจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
และสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง 

     3.2  ควรดำเนินโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานหรือ
ปฏิทินการดำเนินงานที่กำหนดไว้ให้ทันกับระยะเวลาภายในปีงบประมาณ และเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการที่
ได้รับอนุมัติกันเงินให้แล้วเสร็จในปีถัดไป 
        3.3  ควรวางแนวทางในการบริหารงานที่ชัดเจน ตรงตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่วางไว้ มี
การตรวจสอบพื้นท่ีก่อนบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าดำเนินการได้จริงหรือไม่ 

     3.4  ควรให้ความสำคัญกับขั้นตอนการจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ โครงการที่
นำเสนอควรมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะในส่วนของ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย วิธีดำเนินงาน และตัวชี้วัด เพ่ือประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล 

     3.5  โครงการพัฒนาท้องถิ่นทุกโครงการควรดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ตามแผนการดำเนินงาน เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ  
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

…………………………………………………………….. 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า                  

และประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เป็นปัจจุบัน 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

ข้อ ๒ 1 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา              
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจั ดท าและประสาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ 

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้
แทน 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 

เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเว้น 
กรุงเทพมหานคร 

“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภา
เมืองพัทยา สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมาย
จัดตั้ง 

“คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมาย
จัดตั้ง 
…………………………………………………………………………………………………… 

1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122/ตอนพิเศษ 115 ง/หน้า 46/17 ตุลาคม 2548 
 
 



2 
 

“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่ น ” หมายความว่ า 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา เมืองพัทยา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  และคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
   “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“อ าเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอ าเภอด้วย 
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหาร

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
“สมาชิกสภาท้องถิ่น” หมายความว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“นายอ าเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอด้วย 
“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดขององค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีมีหน้าท่ีจัดท าแผน”2 หมายความว่า ผู้อ านวยการส านัก 
หัวหน้าส านัก ผู้อ านวยการกองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือต าแหน่งท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง
เทียบเท่าต าแหน่งดังกล่าว 

“พนักงานส่วนท้องถิ่น”3 หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานหรือข้าราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“แผนพัฒนาท้องถิ่น”4 หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น 

“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”5 (ยกเลิก) 
…………………………………………………………………………………………………… 

2 ข้อ 4 นิยามค า ว่า “หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท า แผน”แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

3 ข้อ 4 นิยามค าว่า “พนักงานส่วนท้องถิ่น”แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

4 ข้อ 4 ค าว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่น”แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

5 ข้อ 4 ค าว่า “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
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  “แผนพัฒนาท้องถิ่น”4 หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง                     
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์  
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอแผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็น
การก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดท า ขึ้นส า หรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

“แผนการด าเนินงาน” หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่นท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมด           
ในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 

“โครงการพัฒนา”6  หมายความว่า โครงการท่ีด าเนินการจัดท าบริการสาธารณ     
และกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ 

“การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการ 
ด าเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

“การเพิ่มเติม”7 (ยกเลิก) 
“การเปลี่ยนแปลง”8 (ยกเลิก) 
( ค า ว่ า  “แ ผนพัฒ นา ท้ อ ง ถิ่ น ”แ ก้ ไ ข เพิ่ ม เ ติ ม โ ด ย  ข้ อ  3 แ ห่ ง ร ะ เบี ย บ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับท่ี 3)                
พ.ศ. ๒๕61) 

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ 
เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ได้ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเว้น
หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขต จังหวัด                
แล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ียกเว้นหรือผ่อนผัน 

ข้อ ๖ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้อง
กับระเบียบว่าด้วยการประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

6 ข้อ 4 นิยามค าว่า “โครงการพัฒนา”แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

7 ข้อ 4 นิยามค าว่า “การเพิ่มเติม”ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 

8 ข้อ 4 นิยามค าว่า “การเปลี่ยนแปลง”ยกเลิกโดยระเบียบกรทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
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หมวด ๑ 
องค์กรจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

……………………………………………………….. 
ข้อ ๗ องค์กรจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น       ประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน    กรรมการ 
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน   กรรมการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  กรรมการ 
(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 
    ท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน   กรรมการ 
(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 
     จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน     กรรมการ 
(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  กรรมการและเลขานุการ 
(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีมีหน้าท่ีจัดท าแผน       ผู้ช่วยเลขานุการ 

9กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือก 
อีกก็ได้ 

ข้อ ๙ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       ประธานกรรมการ 
(๒) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       กรรมการ 
(๓) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 
     จ านวนสามคน        กรรมการ 
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีมีหน้าท่ีจัดท าแผน      กรรมการและเลขานุการ 
(๕) เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย        ผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการตาม (๓) 10 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
…………………………………………………………………………………………………… 

9 ข้อ 8 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

10 ข้อ 9 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
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ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
(๑)11 ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 

(ก) อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าท่ีท่ี
มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 

(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้น

ด าเนินการในยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 

ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค านึงถึง สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการ มาประกอบการ
พิจารณาด้วย 

(๒)12 ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ท่ีเกินศักยภาพ
ของหมู่บ้านหรือชุมชน ท่ีจะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากเกิน
ศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมี
กฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหา ความต้องการ ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
อ านาจหน้าท่ี 

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการด าเนินงาน 
(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒) 
(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

…………………………………………………………………………………………………… 
11 ข้อ 10 (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
12 ข้อ 10 (2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
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   (๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ี
เห็นสมควร 

(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร              
ส่วนต าบลมีหน้าท่ีประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าท่ีจัดท า               
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด 
จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน และจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตาม               
ข้อ ๑๙ (๑) 

ข้อ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 
ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมด แล้วแต่กรณีจึงจะเป็นองค์
ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัย ชี้ขาดของการประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด 

 
หมวด ๒ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
……………………………………………………….. 

 
ข้อ ๑๓ ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติตาม (๑) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๒)             

ถึง (๗) ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได้ 
(๒) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้น 
(๓) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
(๔) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับองค์กรปกครอง              

ส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นกรรมการ 
(๕) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าท่ีหรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๗) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปและพ้นโทษมา 

ยังไม่ถึงห้าปีนบัถึงวันท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดย
ประมาท 
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ข้อ ๑๔13 ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือก
อีกก็ได้ 

ข้อ ๑๕ ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการท่ีตนด ารงต าแหน่ง 
(๔) คณะกรรมการท่ีผู้ทรงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งอยู่ เห็นว่ามีเหตุอันควรและมีมติ

จ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามให้ออก 
(๕) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๓ 
 

หมวด ๓ 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

……………………………………………………………. 
ข้อ ๑๖14 (ยกเลิก) 
ข้อ ๑๗15 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ                 

และรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ 
ประเด็นการพัฒนาและประเด็นท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติ
ท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้น าข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน                         
มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทาง                  
และข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

13 ข้อ 14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

14 ข้อ 16 ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. ๒๕59 

15 ข้อ 17 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
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(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

ข้อ ๑๘16 แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไปกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป 

ให้นายอ าเภอมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

นอกจากวรรคสามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ในกรณีเทศบาลต าบลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอ านาจให้นายอ าเภอก็ได้ 
ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคสาม 

วรรคสี่และวรรคห้าแล้ว ให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
ข้อ ๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกจัดท า

หรือร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด

ขอบข่ายและรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ               
เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่าย
และรายละเอียดของงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
ข้อ ๒๐ ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีจัดท าหรือร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบนี้ 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
16 ข้อ 18 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
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หมวด ๔ 
การแก้ไข การเพิม่เตมิหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

…………………………………………………………….. 
 
ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
17 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้

ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมท้ังแจ้ง
สภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย 

ข้อ ๒๒18 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม                    
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล                     
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมได้รับ                    
ความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมท้ัง                     
ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

ข้อ ๒๒/๑19 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น            
ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ท่ีเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา                         
๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช ้

 
 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
17 ข้อ 21 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง               

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
18 ข้อ 22 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
19 ข้อ 22/1 เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
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ข้อ ๒๒/๒20 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับ
โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย             
ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

ข้อ ๒๓21 (ยกเลิก) 

หมวด ๕ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 

……………………………………………………………… 
ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีอนุมัติแล้ว และน าไป

ปฏิบัติรวมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหาร              
ส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน
ภายในสิบห้าวนันับแต่วันท่ีประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ข้อ ๒๕22 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้นรวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ข้อ ๒๖ การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อยสามสิบวัน 
…………………………………………………………………………………………………… 

20 ข้อ 22/2 เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

21 ข้อ 23 ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 

22 ข้อ 25 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
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ข้อ ๒๗23 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ                  
หรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการ
ขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 

หมวด ๖ 
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

………………………………………………………….. 
ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(๓) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง
คนท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 

24กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๓)25 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่ นต่ อผู้ บริหาร ท้องถิ่ น  เพื่ อ ให้ผู้ บริหาร ท้องถิ่ น เสนอต่ อสภาท้องถิ่ น                            
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น            
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
…………………………………………………………………………………………………… 

23 ข้อ 27 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 

24 ข้อ 28 วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง                       
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

25 ข้อ 29 (3) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
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ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ 
ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด
ขอบข่าย และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ              
เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(๓ ) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตาม                   

และประเมินผล 
(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตาม               

และประเมินผล รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(๕ )26 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น                    
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มี
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
26 ข้อ 30 (5) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
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บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๓๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและแผนปฏิบัติการ ท่ีมีอยู่เดิม
ก่อนวันท่ีระเบียบนี้มีผลในการประกาศใช้ ให้มีผลใช้ได้ต่อไป 

( ค า ว่ า  “แผนพัฒนา ท้อ งถิ่ น ” แก้ ไ ข เพิ่ ม เ ติ ม โ ดย  ข้ อ  3 แห่ ง ร ะ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับท่ี 3)            
(พ.ศ. ๒๕61) 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สมชาย สุนทรวัฒน์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง                 

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕59 27 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๑๕ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการด าเนินงาน                          

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท่ีมีอยู่เดิมหรือด าเนินการก่อนวันท่ีระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ                         
ให้มีผลใช้บังคับใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒8 กันยายน พ.ศ. ๒๕59 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง                

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 28 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้แก้ไขค าว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และแก้ไข

ค าว่าแผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ . ๒๕๔๘ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับท่ี ๒)               
พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกแห่ง 

ประกาศ ณ วันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
……………………………………………………………………….. 

27ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133/ตอนพิเศษ 218 ง/หน้า 3/28 กันยายน 2559 
28ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135/ตอนพิเศษ 246 ง/หน้า 1/3 ตุลาคม 2561  
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(9).(9) 'Ve:J1Jfi?f.f17'V'lvl'11 Ubbfi::'VeJ1Jfit'U~7'U"UeJ-:leJ-:lflmtlnri';ieJ-:l?f1'U'Vle:J-:i~'U \vo ri:: bb 'U'U 
~ ~ ~ 

<Q ' tf <LJ 

(9).\v fl1';i1brl';i7::Vl?f.f171fl1';itUbbfi::\3fflWl1'V'l \vo ri::bb'U'U 

(9).r;n t!Vlfi\311?1~{ bo ri::bb'U'U U';i::fle:J'\J~18 
' 

((9)) tiviu\311?1~{-ue:i-:imr1m'\.Jnme:i-:i~1'Uvi'e:i-:i~'U (9)0 ri::Lb'U'U 
' 

(Iv) ~vium?1~{-urnrnr1m,Jnr1';ieN~1'U'VleN~'UL'Ub"U~'<il-:im~ (9)0 ri::bb'U'U 
'., ., 

(r;n) ~Vlfi\317?fm'1-:IVl1~ (9)0 ri::bb'U'U 
Q. Q,J <LJ tf 

(c:i'.) 1?18Vl\3f'U er ri::bb'U'U 

' (er) flfi t!Vlfi er ri:: bb 'U'U • 
(b) b'\J7'\.JW?f-:lfl"Ue:J-:lbbvlfi::'\.J';i::b~'Uflfi8Vl5 er fl::bb'U'U • .. ' ((!)/) \l~tl'UVl7-:18Vlfi\3f7?fm er ri::bb'U'U 

' ' 
(~) bbt:-J'U-:11'U er ri::bb'U'U 

( ti) r11111Lzje:i111ti-:i-ue:i-:i tiviu\311?1 ~fl 'U.n7'V'l';i11! er ri:: Lb 'U'U 
' 

ri:: bb 'U 'U ';i'J 11 (9)0 o fl:: bb 'U'U bfl tU6Vl~ m ';i L~ b ~ eJ L 'M bn ~ rl'J 111 ?I eJ ~ riiA' e:J-:1 bbfi ::'LJ'\J brl~ t 'U fl1';i 

~lilltJ1'VleJ-:l~'U"UeJ-:le:J-:iflm'\.Jnme:i-:i?i1'U'VleJ-:l~'U hJm';i1Je:Jtin11{e:itifi:: ~o (~o ri::bb'U'U) 

lfl. Lb 'IJ1'Vl1.:I fl1"a'W '11"aW1 fl1"j~ ~lJl1"LL~::'lh::Li1'1J~~ bfl"a ,m1"ab ~ e)fl11"~e)~fltl e),:j LL~'IJ'W lill'IJ1~u.:ia'IJ 

,J';i::fle:J'\J~18 

\v.(9) fl1';i?l';i'\.J?fm'Ufl1';iillfl1';i~~'U7 (9)0 ri::bb'U'U 
' 

iv.iv fl1';j'\.J';i:: LlJ'Ut:-Jfi fl1';jtJ7bbt:-J'U~lill'U7'Vlv-:i~'U 1 'IJ'IJ5D&i1 'UL :ii-:i'IJ~mru (9)0 ri:: Lb 'U'U 

\v.r;n fl1';i'\.J';i:: blJ'U(:.Jfi fl1';i\J7bbt:-J'U~lill'U1'Vle:J-:l~'U 1 'IJ'IJ5mi1 'Ub :ii-:i~rum'V'l (9)0 ri::bb'U'U 

lv.c:i'. bbt:-J'U-:17'Ubbfi::cJVl51317?1~1fl1';i~~'U7 (9)0 ri::bb 'U'U 
' 

iv.er brl';i-:lfl1';i~~'U1 bo ri::bb'U'U ,J';i::ne:i'IJ~1ti 

((9)) r11111i~L'1'U-Ue:i-:izje:i 1ri';i-:lfl1';i er ri::Lb 'U'U 

(Iv) n1V1'U~1~t1'\.Jw?1-:ifl?te:i~r11A'e:i-:in'IJ 1m-:im';i er ri::bb 'U'U 
' 

( r;n) b'\J1V11!7ti (t:-Jfit:-J~ ~-ue:i-:i 1m-:im';i) ~m111"U\9lb'1'Utl11 'IJ?i fl1';i~-:1-:i'U'\.J';i::1J1ru 1~ti n~e:i-:i 
~ ~ 

er ri::bb'U'U 

(<i'.) brl';i-:lfl1';i~rl171J?feJ\9lrl~eJ-:inrnbt:-J'UtiVlfi\3f7?1~1'1l1&i lvo ti er ri::bb'U'U 
' 

(er) b UTV!1J78 (t:-Jfi(:.J~~"Ue:J-:i bfl';i-:lfl1';i) ~rl171J?fe)\9lrl~e)-:)fl'\J bbt:-J'U~~'U7b\3f';i~~n\l bbfi::61-:! 1"11! 
~ 



(b) 1m..:in11i1fl11l.l?feWlfliel..:ifl'U Thailand tt'.o er fl~bb'U'U 

(~) 1fl1..:im1?1Bvifl~B..:in'UcJ'Vlnmm,1{~..:iV11v1 er fl~bb'U'U 
' 

(~) 1f11..:im1bbm "1lUt1JVl1m1iicJ1fllil'UVl~eim1b?1~ii?1~1..:i 1 ~,_h~ b 'Vll"1'1l1~J'Ufl..:i J..:iri'..:i ~~~'U 
.fl1cJL(;]Vl~fl'\.h~'1l1'r;5 er fl~bb'U'U .... 

(c;,;) ..:i'Utb~ii1ru i1m1ii?1BvifliB..:inrnu1V1mcJ (e.Jm.J~\91"1JB..:i 1m..:im1) er fl~bb'U'U 

(@)o) i1m11.h~ii1run1111fl1flfl(;leJ-.'.lmiJVl~ fl1fifl11-.'.l'Ui.J1~ii1ru er fl~ bb 'U'U 
" 

( (9)(9)) ij fl11fl1Vl'Uv!~1(1~ (KPI) bbfl~?fel~fl~ el-.'.lfl'U1 \91flU1~?!-.'.lfl bbfl~C.Jfl~fl1~111iJ~ 1~fo 
' 

ct fl~bb'U'U 

(@)~) C.Jfl~m~111iJ~ 1~fo ?10~fl~B..:in'U1\91rii.J1~?1..:ifl er fl~bb'U'U 
' 

fl~ bb 'U'U11l.l (9)00 fl~ bb 'U'U bflru-n~m11~ b ~el 1 ~ bfl~fl11l.l?f el~fliel..:i bbfl~'LJ'Ubfl~e: 'Ufl11 

~\9ll'U1'Vlel-.'.l~'U"/Jel-.'.lel-.'.lflfl1Uflfl1el-.'.1~1'U'Vlel-.'.l~'U 1~fl111JelcJfl11~elcJfl~ ~o (~o fl~bb'U'U) 

f :m'U'U 

~o 

(ct) 

(ct) 

(ct) 

(ct) 

rn.~ bbe.J'U-.'.11'1.J (ct) 

(ct) 

~111fltbb 'U'U li>OO 



~. ,i Bl.I iH'lfl1Wi 1 hl bbil:: 
" ., .r , 

'1Jvl.JilWUf1U'lJv.:iv.:iAn1 " .. 
tlnA1v.:iihuvfv.:i~u 

ID. n111bA'i1::\.1 

~m1n1'HUbbt1::A'm.1mw 

A11i.J1::nm.J~1t1-Uell.J"~-:id 
' '\I '.., 

(C9l) 'Uell.J '1 Ln t11fl\J~1'\J f11 tli11'Vi L 'ti'\J vi lil-:l'lJel-:l'\lllJ'IJ7'\J/'UlJ'U'\J/vl1\J'1 
" " . 

~ n~ru:: ~ n~ru:: .n:wtl'i:: L VJ l'1 ~n~ru:: .n:w el7 n1 l'1 ~n~ru:: 'lJel-:1 ~'\J 
" 'U 

~n~ru::'1Jel-:ILLV1~-:iJ1 ~n~ru::'1Jel-:i1:w/th1:w ·rn-, ~7'\Jf11'iLijel.:i/n11 

i.JnA'iel-!l L'ti'\J L'IJ())f11'ii.Jf1fl'iel-!l f11'iL~elf1~-!l °1'1°1 

(l!?) 'Uel lJ m M t11 ni.J ~ 1'\J f11 'i Lij el .:J/ n 1 'ii.J n fl 'iel .:J L 'ti'\J L 'lJ (,) m 'ii.J n fl 'iel .:J 
'U 

f11'iL~eln~-:i .,"., i.J'i::'U7f1'i L'ti'\J 'UellJ'1LMt11ni.J~1'\J1'\Ji.J'i::'U1m Lrn:: 
" 

(rn) 'UellJ'1Lnt11flrn'l.f11ViV11.:Ji.:JfllJ L'ti'\J f11'i~f1~1 "11fi1'ifUG'l'lJ " . 
el1'U'IJ1f1'i'il.J tl1LG'l'Vi~~ f11'i~-!lfllJG'i-!lLfl'i7::,,_; °1'1°1 

(ii'.) 'Uell.JmMt11nm::i.J\J\J~f11'i't'\J~1'\J L'ti'\J f11'ifll.J'\J1fll.J'IJ'\J~-!l f11'i " .. 
1 vNh m'ii.J'i::i.J1 t Vl'il'l'Vivi .,"., 

(cf) 'Uell.JmMt11fli.J'i::\Ji.JLl'l'i~~n'1 L'ti'\J f11'iLf1~(,)'i f11'ii.J'i::l.J.:J f11'ii.Jl'l " .. . 
i(,)1 f11'i\J~f11'i f11'iVlel-!lL vit11 el())G'i1'\llf1'i'il.J f11'i'Vi1tu'UEJ/f1~l.Jel1;'Vi . . 
(b) 'Uell.JmMt11ni.J1"11"1'\J1 i.J'i::L'Viru 1~'\Jfi'i'il.J L'ti'\J f11'iUi.J'1ell'17"1'\J7 

'U 

i.J'i::L'VifULL'1::.:J1'\Ji.J'i::~1u JJ:WU'IJ'IJ1'Vlel-!l~'\J 111~1~'\J ~'\Jrl1:mifo.:i 
d c1 .di 

LL'1::'1Jel.:JV1'i::tif1 °1'1°1 LL'1::el'U1 

(~) f11 'i'11'i1 '1 LL'1:: '1 ~ Lni.J'Uell.J '1 L ~ el f11'i '1~'111 LL~'\J~~'\J1'Vlel-!l~'\J'\ll~el 
" 

f11'il'U'Uell.J'1 '1i.J~. " .. 
(Q;) f11'ii.J'i::'Ul.Ji.J'i::'U7fll.J'Vlel-!l~'\J 'ii.JLL\J\J 15f11'i LL'1::f11'ilii1L'W'\Jf11'i 

• 'U 

iJ 'i:: 'lll.J iJ 'i:: '111 fl lJ vf el .:i ~'\J t~ t1H n 'i:: iJ 1 '\J n 1 'i 11 lJ fi ~ 11 lJ v\'1 

11l.Jlil~~'\JL'1 11l.J())'i'J'1G'leli.J 11l.J-Si.Ji.J'i::Lt1'U1.J 11l.JLLl1U(\J'\111 

,J~n~1V11~el LL" m i.J~t1'\JL~t1'U{ L ~mLnil ruV11111V1-Si.Jf11'i~~'\J7'Vlel.:J~'\J " ~ 

(,)1lJ~1'\J1'1V1u1~'1Jel.:iel.:iAn'ii.Jnfl'iel.:i~1'\Jvfel.:i~'\J 

m'ii.J'i::neli.J~1t1-uell.J"~.:id 
" 

(C9l) f11'i1Lfl'i1::\.1~fl'iel\Jfl'1l.Jfl11l.J L zjell.J Ltl-!l fl11l.JG'lel~fl~el-!lt!Vlfil'11G'I()){ . . 
'1.:J'\111 ~ t1Vlfil'11Mfo1'i~~'\J7'1Jel.:Jel.:JA m,Jn fl'iel.:J~1'\J'Vlel.:J~'\J 1 m 'IJ(,) 

' 
'1.:i'\111 ~ t1 VJ 51'11"' (,) f 'V el.:i el .:i A mi.J n fl 'i el .:i ~ 1 'Uvf el.:i ~ '\J '\J lt1 m t1'1J el .:i 

' 
~i.J~'\117'i'Vlel-!l~'\J 'illJ(i.:im1lJLzjell.JhMLL~'\Jt1Vlfil'l1G'l()){'lJ1~ l!?o ti " . 
LL~'\J~~'\J1Ll'l'i~fn'1LL'1::i.:ifll.JLL'l--1-!l'U1~ LL'1:: Thailand ci'..o .. 
(l!?) f11'i1Lfl'i1::t-1m'i1 'tl~.:JLi'.1 el-!l'i'll.J'\ll~el ~.:i Li'.lel-:i LO'Vi1tLL'1t f11'iU-:lrlU 1 i 
~ '1 'lJel-:i m'iu-:iri'i.J 1 i G'lm'Vi m 'i ru ~ Ln ~:ff '\J vi el m'i~ ~'\J 1vf el-:1~'\J 

IDo 

(l!?) 

(l!?) 

(l!?) 

(l!?) 

(l!?) 

(l!?) 

(rn) 

IDo 

(cf) 

(rn) 



.. ' 11:J. n1'S1Lfl'S1::'llf 

~m1n1'SruLL~::fim1mw 

(v!B) 

(m) n111Lm1::'\.1V11.:i,l:ifl:1J L'U'W vl1'WLL'J.:l.:l1'W n11~n~1 1;'11i51'Jt:ul;'!'!J • 
l'l11:1Jfl1f11il'W B1'llqj1f1'J'J:IJ 'Uqj'v'l1fl1Ll;'!'V1~~ LV1flb'WL'1~ 1il1~\9l 

'lh::L'V1tu 1\ilJ'WiS'J'J:IJ ,!Jii'UqJ(Y1'v1B.:l~'W L'U'W~'W 

B1;'1'1 f1~:IJB1;'1'1 f1~:IJV11.:l~.:lfl:IJ f11'JililJ'W1B1;'1'1LL'1::f1~:IJvl1.:l'l M1'1'1 

V11.:lLf'l'J~ff11ilLL'1::fl11:IJL'U'WB~vf'11 i.J L'U'W~'W 

(ct'.) f11'J1Lfl'J1::'\.1~.:lLL1~ci'B:IJ ~'W~~L;fl1 iS'J'J:IJ'll1~v11.:l'l V11.:l 

flii f'l 1 l;'! \9l { m:: U1 'W f11 rn1B ~,:i~ L n ~ :fl 'W f11 'J'l.h:: ~ ~i~ii e.J'1 vi B 
\I ~ 

(b) e.J'1f11'J1Lf1'i1::'l-11'1 f1flfl1'1'1 L ~m.h:: Lii'Wl;'!'11'Wfl1'1'1 f11'JililJ'W11 'W 

'U1il1ilU'WLrn:: faml;'!m1ililJ'W11 'WB'W1fl\9l'!JB.:ivi'B.:i~'W v11m Vlfl'Wfl SWOT . 
Analysis ~B11il~.:le.J'1v!Bf11'J~1L'U'W.:l1'W1vlLLf1 S-Strength (~~LL~.:l 

)W-Weakness (~~BB'W) 0-0pportunity (b€Jf11l;'f) LL'1::T-Threat 

("1JD1;'111fl) 

m. f!Vl5f11~\9l{ r111'1.h::nBUvl1fl'VB:IJ'1\il.:ld 
• \I 

'". m ~ V1 iS f'l 1 l;'! vd '!J B .:i l;'!B~flci'B.:inul;'!mV1~.:ifl:1J Lf'l'J~.ijf11il ~.:lLL 1~ci'B:1J'!JB.:l'v1B.:l~'W '1.h:: L~'W 

B .:l l'1 f1 'J i.J f1 fl 'J B .:l ~ 1 'W 'U(YV11f11'JililJ'W1LL'1::LL'W1V11.:lf11'JililJ'W1~l;'!B~fli:1B.:lflU~VliSf'l11;'1\9l{'!JB.:l 

vi'B.:i~'W B .:i l'i' n 1 i.J n fl 1 B .:i ~ 1 'W vi' B .:i ~ 'W LL 1;1:: L zj B :1J 1 fl .:i VI~ n i.J -s:: 'll 1 f .ii 
LLe.J'WflVliSf'l11;'1\9l{'ll1~ Iva i'.J LLe.J'WililJ'W1Lf'l'S~~f11ilLL'1::~.:ifll.JLL'v1.:l'll1~ . ~ 

LL'1:: Thailand c.'..o 

LLe.J'WililJ'W1Lf'l'S~.ijf11il LL'1::~.:lfl:IJLL 'v1.:l'll1~ LLC-J'Wf11'SU~Vl1'S'S1'llf11'S LL~'W~'W 

'W LflU 1 fl/flVl iSf'l 1 l;'! \9l i fl l;'!'ll. LL'1:: 'W LflU 1 fl f ~u 11;1 VI~ n i.J-s:: 'll1 f ~ . ~ ~ 

(m) 

(m) 

(m) 

bo 

(mo) 

(mo) 



m. c.lVl3f11~\;l{(~€1) • 
m.oc i«c.1V11'11.J 

m.<t mWVlfi 
' 

m.b L'U1th:::'1-:ifl'1J€1-:JLL~ 

11:::th:::L~'WmWVlfi 
' 

(Positioning) 

m,c;::; LLe.J'W-:!1'\J 

m.ci fl11:WLzjm.JLcJ-:J'1J€1-:J 

c.lVl61'11'1~fl 'Wf\1'1'1'i1:W 
' 

i«c.1il'ltl zj,:iij ~m~n:u::: LL?l lil-:i?lm'Wm'l'i~eJ-:ifl mtJ n meJ-:i?11'W'Vl€1-:J~'W (er) 

li1€1-:inw\l::: L 'U'WVl~el'\J1111i'i-:ieJ'W1A~€1~1-:i-u'lil L'\l'W '1€11ill"l~eJ-:inu LeJm ?I 
' 

LLG'l::: l'1 n c.1 fl1'1'1~ L 'U'W ~ n ~nw LO '1'11 :::'1) €1-:!€1 -:J fl n 'i'U n A 'i €1-:J ?11'\J'VI €1-:J ~ 'W LL G'l::: 

«:wi'Winu lr11-:im1ill).J'IJ1vf eJ-:i~'W 

LL?llil-:J1 ~L ,'.;'W-ci€1-:JVl1-:J ifln1'i .fi11n'1V1~€1~-:J~!i1€1-:J'r11~1:Wei1'W1'\JVl1.J1~ 

'11€1-:!€1-:Jfl mtJ n mB-:i?11'Wvf €1-:i~'W~ '1:::tJ11 tJ?i n11'1.J11G1i« c.1i l'lu VI~€! 
" ' 

LL?llil-:i 1 ~L ,'.;'Wii-:ir111:w-a'lil L'1'W 1 'W~-:J~'1:::vi1 L ii'Wn111 ~'U11G1i«c.1il'lu,!'W 
' 

L 'U1'U 'i::: '1-:Jfl'1J€1-:J LL~ 11::: 'U'i::: L~'W n G'l c.lVlfiii 1"111:W '1€1 lil A ~€1-:J LLG'l::: '111'1.J ?l'W'W 
' ' 

~€1n!'lcJVlfi~'1::: Lnlil;''W lJ-:iV1l.J1c.l~-:JVl~-:J~-:J 11il~'Ulil L'\l'W 
' ' 

r111:w lJ-:ilY'W il'W LL '11 LL '11 'W n 1111-:i LLe.J'W i 11),J 'W 1 vf €1-:J ~'W L ~ B 1 ~u 1111 
' ' 

i« c.lVI 1'1U'1J€1-:J€1-:Jfl n1'\.Jnr1 'i€1-:J?l1'\J'VI €1-:J~'W zj,:i Lnlil'11 n ?i'n cJ fl1'1'1'1J€1-:J:'W~ 

'1~-:i ~'1:::tJ11 tJ~e,,imh ~'1V11-:ic.1V161'11?1~{ 

LLe.J'W-:J1'\JVl~€1'11illJ-:JVl:W1c.1 L ~€1n1'iill).J'W11 'W€1'\J11"l~ f11Vl'Wlil'\llillJ-:JVl:W1c.11 'W 
, 'I , , 

L ~ €1-:J 1 lil L ~ €1-:J VI~ -:J VI~ €1 LL e.J '\J-:J 1'W~Lnlil'11 n L 'U 1 'U 'i::: '1-:J fl i 1 t 1 lil 

rl1 L 'U1Vll.J1 c.l n G'l c.lVlfi'\l lil ~'WVI 1-:i cJVlti\'11 '1 ~{ LLG'l::: c.lVI ti 1'11'1 ~ {'1) €1-:!€1-:J fl n 'i 'I , , , 

tJ n A'i€1-:J?l1'W'VI €1-:J ~'W~ii w.rn.1-8'lil b '1'\J '111 tJi,n 1'i~lilvi1 tm-:i m'i~ll).J1.J7 
" 

'Vl€1-:J~1.J 11.Jbbe.J1.J~ll).J'\J1'V1€1-:J~1.J tlilcJ'i:::'U bLe.J'W-:J 71.J bb'1::: l'l17l.J b zjell.J tEMvl-:J n~11 

~-:JV11 lil/LLe.J'Wi ll).J'\J1 ~-:JVl1 lil c.lVI til'l 1'1 ~ fo1 'ii \,l)'\J 1'11 €1-:!€1-:Jfl n 'i'U n l"l 'i€1-:J 
' 

?11 'W'VI €1-:J ~'W1 'W L '1J ~~ -:JVl1 lil LLG'l::: c.lVI ti\'11 "~ {'IJ €1-:J €1-:J fl mtJ n A 'i €1-:J?\1 'W 
' 

(ct) 

(er) 

(ct) 

(er) 

(er) 

@00 



er. u tJ 1 V11 ~ n11vhJTrn.11 n 11 ~ ~ ~111 bb" ::tl 1:: bilmrn bfl 1 ~ n 11 b ~ el fl 1111 ~el~ fl tlel ~ bb~\J~ W.J\J 1i el~~ \J 

~el~el~~n1tlnfl1el~~1uiel~~u 

tl <i "' 1::b~\Jn11'V'l'111W1 fl::bb U\J 

m. fl1'H1':i'U?itl1'Ufl1'HUfl1';j~(nl'U1 mo 

Iv. fl1':i'UWbiJ'U~'1 fl1':i'U1bb~'U~!nl'U1'Vl€l~~'U~tJ1 'U'UnW11 'Ub ~~'U~l.nru mo 

rn. fl1':i'UWbiJ'U~'1 fl1':i'U1bb~'U~!nl'U1'V1€l~~'U~tJ1 'U'Un'IJ~1 'Ub ~~f)ru,rn~ mo 
.. ., 

<i'.. bb~'U~1'U bbl;l::! ~Vlfil311?i mm1~!nl'U1 mo 

ct. 1m~m1~!nl'U1 'lJ1:::ne:iu~1c.1 bo 

ct.m fl11l.l'Uvlblil'U'1J€l~zje:, bfl1~fl11 (ct) 

ct.Iv f11Vl'Uv11~~'UW?i~fl?i€lvirl~€l~fl'U bfl1~fl1';i (ct) 
., 

ct.rn bU1VllJ1cJ (~'1~~~'1J€l~ 1r11~fl11) ijm1ii'U~blil'U'LI11'U~fl11~~~'\.J'U1:::mru 1~~fl~€l~ (ct) 

ct.Ci'. 1m~m1ijm1ii?ie:ivir1~€l~fl'Ubb~'U~Vlfil311?i~1'/J1~ lvo tJ (ct) 

ct.ct b u1V1ii1 c.1 (~c;1 ~~ ~'lle:i~ 1r11~ m1) ijr111ii?ie:ivir1~ m nrnb~'U~ !nl'U 1 bP11~;ifhmc;1:::'1~r111 .. (ct) 

bb\1~'/J1~ 

ct.b 1m~fl11ijm111?1e:ivir1~e:i~nu Thailand <i'..o (ct) 

ct.lri bfl1~fl11?i€lvlfl~mfl'U~Vlfil311?i~1~~'\111vl (ct) 

ct.~ 1r11~fl11bbm '1JuqJV11r111iic.11nlil'UVl~e:im1b?i~11?1{1~ 1 ~'lJ1:::b V1P1'/J1~J'Uf1~ J~~~ t~~'U (ct) 

.fl1c.11~Vl~fl'UW'/J1'r;i 
"' 

ct.~ ~u'lJ1:::111ru ijm1ii?ie:ivir1~e:i~nrn u1V1mc.1 (~c;1~~~'1Je:i~ 1r11~m1) (ct) 

ct. mo ij n11'lJ1:::m ru fl1111mt1 fl~ m m11V1~ fl1fifl1':i ~'U'U wii1 ru (ct) 

ct.mm ijfl1':if11Vl'Uvi~1(1vi (KPI) bb'1::!?i€lvifl~€l~fl'U1~~'U':i:::?i~fi bb'1:::~'1~fl1vi111il::: 1~f 'U (ct) 

ct.mlv ~c;1~mv1111il::: 1~fo ?i€lvlfl~€l~fl'U1~')'U':i:::?l~ri (ct) 

1111fl::bb\J'U @00 



JI ""I "I" Q Q tJ Q ,. .,j 
b. bb 'IJ1'Vl1.:J b 'Uel.:J~'IJ L 'Un1'l L '\llfll::bb'IJ'Ubb 'IJ1'V11.:Jn1'l'W'11'lW1n1'l~~~11lbbf;I:: 'l::b11'1JNf;I Lfll'l.:Jn1'lb 'Welfll1111 

i;i el~ fl~ el .:i bbN'IJ -w 9U'IJ1i el .:i ~ 'IJ"ll el .:i el.:J f>1 n 'ltl n fll 'lel .:i ~ 1u i el .:i ~'IJ 

@. n 1 ·rn -atl a t'l 1 'IJ n 11 ru b 'U'I.Jf11'i1 brl'i7::~fl'iel\Jf11'i~~'Vl18Vlfil'11?1(11{'1Jel.:Jel.:Jflfl'iU flfl'iel.:J~1'1.J . . 
nww~'IJ1 Vlel.:J~'I.J (1-ffn1'i1bm1::~ SWOT Analysis/Demand (Demand 

ID. n11tJ1:aii'IJl:rnn11u1 

bLt:-J 'IJW ~'IJ 1vf ,:i,:1 ~ 'IJb tl 

tJomL'IJL;i.:i\.Ainru 

m. n11i.J1:aii'Wt:-Jr.'ln11u1 

bLWWW ~'IJ 1VI el .:I~ 'IJb tJ 

tJomL'IJL;i-:lflNill'V-1 

Analysis)/Global Demand bbr.'l:: Trend U\l~mrn::?tf\1'1.Jfl7'iru 

fll'i b ,J~ 8'1.J bb Ur.'l.:i~i'.i t:-J 1.'l~el fl1'ii~'I.J1 el V1.:JUel 8\Plel.:JU'i::flel\J ~18 

t77'ilbfl'i7::~i'ln8Jl7'V'l~7'1.Jbl'1Hr!ii\l, ~7'1.J~.:JfllJ, 

~ 1'1.JVI f 'V'I 81 fl'ifi'i'ilJ'1J1 &\ bbr.'l:: ~,:i bb 1 ~'1 ellJ) 

<>l) n1'imu11:1.J~i'.im'iHlil1 br.'l'1J~1.:i 1 b ~m11m Hi'~t:-Jr.'l 1 'IJb :S.:itJ~mru 

b'l!'IJ fl1'i1~'11'1.JTWLfl'i.:Jf11'i ii\lfl'i'ilJ .:J1'1J~1.:J1 fl~elt:-Jr.'lt:-J~(11,i'I.Jbel.:J'J1 

b 'U'I.J 1 U(111lJ~i.:ib 1J1VllJ1Vbel111Vl~el 133'17'1.J"J'I.J~vllb 'U'I.Jfl1'i\l~.:J(111lJ~1~ 

f11Vl'I.J~ 11bvi11 VI~ '11'1.J1'1.J~133?t7lJ1'it'lvl1 b 'U'I.Jf11'l1~i'.i'11'1.J1'1Jb vi11 VI~ 

?l7lJ1'iflelfitJ781~(117lJVl~m .. l'i::~Vlfiil1'V'I (Efficiency) '1Jel.:Jf11'ii~'I.J7 

vf el.:i~'I.Jm:1.Jtl1'1.J1\JV1u1~ffi~n1V1'1.J~ 11 

tv) 1bfl'i7::~t:-Jr.'lfl'i::VltJ/~.:i~m::VJu (Impact) Lfl'i.:Jfl7'i~vl7b'U'I.Jf11'i1'W 

b:S.:i,J~mru (Quantitative) 

<>l) m'itJ'i:: bij'WtJ'i::~VJfit:-J 1.'l'1Jel.:i bbt:-J'Wi ~'W71 'W b :S.:ir1 rum'V'l~el m'iu1 bell . 
bV1fl'Ur1~1.:i1 mtib~el1~11m'iii\l Lfl'i.:Jfl7'i ii\lfl'i'il.l .:i1'1.J~1.:i1 

~vl1 b 'U'I.Jf11'l1 'I.J:'I.J~'1'1.J 1 (11').:J~el fl11lJ\Plel.:Jf11'i'1Jel.:JU'i::'1J7'1J'I.JVl~el 133 

bbr.'l:: b 'U'I.J 1 U(111lJeJ7'1.J1\JVIU1~Vl~el 133 U'i::'1J7'1J'I.JVi.:J'V'lel L\JVl~el 133 ~.:J'1Jel.:J 

1?tvJ r11.nru"11 f11'ivl7b'U'Wf11'i~1.:i1 i'.i?til1'V'IV1~el~m~ru::~n\Plel.:J fl.:JVl'W 

fl11'i ?l1lJ1'it'11if11'lM(117lJ1(11flU'i::?t.:iflVl~el 133 '11.:ib 'U'I.Jb U(111lJVl~fl . 
U'i::~Vlfit:-Jr.'l (Effectiveness) t:-Jr.'lt77'itJn,j'&\'i7'1Jf11'i~\J'i11.'l1(11flU'i::?t.:ifi ;.J • • 

bbr.'l:: b ,'.J 1V1m 8'1Jel.:J bbt:-J'I.J n1 'itJo,j'&\'i1'1Jm'i(117lJ~1~f u.:iutJ-a::m rum 

v11 b 'U'I.Jfl1'i 'i1lJci.:J?t1lJ1'ifl b vi 8\Jb~ 8.:Jfl\J~1'1.J'i1'1Jfl1'iVl~elVl'U18-:Jl'I.J 

tv) 1bfl'i7::~t:-Jr.'lfl'i::VltJ/~.:i~m::VJu (Impact) 1m.:in7'i~vl7b'U'Wfl1'i1'W 

b:S.:ir1rum'V'I (Qualitative) 

a::. bb t:-J 'IJ .:i 1 'IJ bb 1.'l :: <>l) 1bfl'n::ifot:-J'I.J.:J1'1.J .:J1'1.J vibii~\11fl~1'1.J~1.:J1 i'.im1:1.J?tel~fl'1el.:Jfl\J 

~'Vli5f'11a~{m-aw~'IJ1 ~Vlfil'11?1(11{'1Jel.:Jel.:Jflfl'itlflfl'iel.:J~1'1.JVlel.:J~'I.J 1 'Wii&\~1.:i 1 \l'I.Jtl71 ,J~m'i 

~~v\'11m.:it11'ii~'W7Vlel.:J~'I.JL~81.ff SWOT Analysis/Demand 

(Demand Analysis)/Global Demand/Trend Vl~elVl~flfl1'i\j1'1.17 

fl1'i (Integration) fl\Jel.:Jflfl'iUflfl'iel.:J~1'1.JVlel.:J~'I.J~i'.i:'I.J~&i~~elfl'I.J 

lv) 1bfl'i7::~bbt:-J'I.J.:J1'1.J .:J1'1.J ~bii~\11fl~1'1.J~1.:J1 ~?tel~fl'1el.:Jfl\Jfl1'ibbm'1J 

il(1Jmm1:1.J81t1\l'W V1~t1tJ'i::'1J1f! 

@0 

@0 

@O 

@0 



~- bfl'I-:lnT~W\ilJ'U1 

cr.m fl112.l'Ul11L'il'U'11€1";€l 

1flrnn, 

fll'i'lh~nm.J~lcJ'U€12.lflvl",d 
" 

L tlu Lfl'i" fl1'i~iH tllfl'\.J'i~?l"A?l'U€1"111mL~'UcJ'Vllif'l1?ltllfow1,~'\i),Jm'1JB" 
' ' 

€1"1'1 fl'i'U fl fl'itl"~l'U'Vl €l"~'U LL fl~ ~1 L 'U'U fl1 'i L ~ €11,½ fl 1'ii \i),J'IJ1'U'i'ifl tll12.J 
' 

1~cJVlf'l'W'11€1"€l-:!Afl'i'Uflfl'i€l"~l'U'Vl €l"~'U~ fl1'\/l'Ul1111 zj€l 1fl'i"f11'iii fl112.J 

-Ul1lb'il'LI * 1 'l.lb~ei.:i 1111L~eNV1~.:i eJ1'LlbL'11b'U1 b'il 1v111'il~i\i),J'IJ1m: 1 'l 1 'Llel'Ll1fltll 

cr. l!:l fl1 Vl'U 1111 tll fl 'l1 w "'" fl ii1tllfl'U'i~?l-:ir1i111L'il'U (clearobiective) bfl'i"f11'i~ €l"fl1Vl'Ul111 tllfl'U'i~?l"A 
'I 'I J 'I 

?1€1111fli€l"fl'U Lfl'i-:lf11'i ?1€1111fli€l"fl'Ufll12.JL tl'Um'11€l" tm"m'i ?1€1111fli €l"fl'UVl~nf11'ibLfl~L Vltll ~fl 
' 

1fif11'i~1 L 'U'U"1'U~ €l"?l€1111fli €l"fl'U1 tllfl'U'i~?l"A ii fl112.J Ltl'U 1 'l11~'Ul11L 'il'U 
' 

er. E,'f1 Lu 1V1m cJ (~fl~~ tll ?1m'l'l~BcJ1fl 1 i½Lri111~'U1 'U€l'U1fltllLtl'U'Vlf'l'Vl1-:i~~B-:i 1 '\.11 i½ii-:iLu1V1mcJ~€l" 

'11€l"bfl'i-:Jfl1'i) iim12.J 'Ul11L'il'U ?11m'im~u~1mmvhb mi2.JLU1V1mcJ~€1€l~b ii~fl~~tll 
' ' 

'U111L'il'U'\.l11'llrjfl1'i1K-:i €1~1"h fl~2.JLU1'\112.J1cJ ~'Uvi~1L'U'U"1'U LLfl~'i~cJ~Llfl1~1L'UWl1'U 

"'U'U'i~mru 1~rifl~€l-:i €lfi'U1cJ1 i½-B'111L'il'U11 Lfl'i-:ifl1'id'il~'\111~1 Vl'U L~2.l~'U 1 'W'Ul-:iL 1m 1111LLfl~'il'U 
" 

?I €l 111 fl i €l -:i fl 'U LL ~ 'U 

cJ'Vllif'11?ltll{ l!:lo tJ 
' 

er.er LU1V1mcJ (~fl~~tll 

'UB"1fl'i"fl1'i) iifl112.J 

?ltlM i €l "fl'U LL~'Ui \i),J'IJ 1 

fl1'iLL'LJ"'LJ'U (E,TI) fl1'ii\i),J'IJ1LLfl~L?l~2.J?l{1-:il'1flcJI11'1'1fl'U (c.:) fl1'i?l{1" 

btlfl1 ?lfl112.J L?f 2.J €li11fl LL fl~ L VI 1 L vi cJ Wl'U 'Vl1"~"fl2.J (ct) f11'i?l{1"fl1'i 

L~'U btll'U'Ufl(Uf11'1'1~1tll~ L tJ'Uijtll'i111€l~" LL 1111i€12.J (b) f11'i'U'S'U?l2.Jl11ftLLfl~ 
' ' 

i \i),J'IJ1 'i~'U'U fl1 'i'U~Vl1'i ~ 111 fl 1'i fl1fl ,r~ L ~€11 ,½ Lfl 111 fl112.Jl1'Ufl" l!"~" .. 
bfl'i -:Jfl1'iiifl112.J ?I €1111 fli €1" fl'U LL~'Ui \i),J'IJ1 Lf'l'i~~ri 'ii LL fl~~" fl2.J LL V!-:!'1!1~ 

OU'U~ ml!:> bl11cJ (m) Ei111V1~fl'Uf'llru1'1!€l-:JLf'l'i~~ri'il'l'lm'YicJ-:I (l!:l) V111fl'U 
~ .. 

Ltl'Uf'l'U~flfl1"f11'ii\i)J'IJ1 (E,'fl) Ei1111~cJVlf'l'Wf11cJ1~cJ'Vllif'11?ltll{'1l1~ l!:lo tJ 
" ' 

(c.:) v111Lu1V12.J1cJ€l'U1fltll'U'i~L'Vlf'11'VlcJ l!:lcrin1~ (er) v111V1~flm'itl11'\.J~m'i 
" 

'l15u~1 i½Lf1111 ~fl ~2.J']'Vlitl ~1"'il~"~" 1 'U er U~111€l cJ€11111 'llrj~fl~2.J'l'Vli~ 

L tlm u1V1m cJ'i~ cJ ~ cJ11 m cJ 1~ LL 'Ul'Vl1-:Jfl1'ii\ilJ'U 1 (m) fl1'if.lfl'i~vl'U 

?In f.Jil 1'1'1 fl1'iLL 'LJ"'LJ'U LL fl~ fl 1'i'\llfll11~'Ufl'Uvl fl'i1 cJ 1~'U1'U flfl1"~'i1 cJ 1~?1" 
' " " 

(l!:l) f11'ii \i),J'IJ 11'1 fl cJI11 'l'I fl 'U tll12.J'U1 "1 cJ LL fl~ fl 1 'i'U 5 i'U 'i~'U'U L ~ €l ?I{ 1" 

~" fl2.l?l"1cJ €l ~1-:iilfl rum'l'I (E,TI) fl 1'ifl 111 m12.J L '\11~€12.JJ 1V11 "~" fl2.l 
" ' 

(c.:) fl 1 'i'itl "-ru fl 1'i L zj €12.J b8 "ilij fl1 fl LL fl~ fll 12.J L tl'U Lii €l"(cr) f11 'i?l {1" 
" 

m12.J L 'ii~ ru L~ u Ltll'Vl1" Lf'l'i~~ri'il LL fl~~" fl2.l €l ~1" L tJ'Uijtll'ifl'U~ -:i LL 1111iB2.J 
~ .. 

(b) f11'i'U~'\111'i'i1'1lf11'iLL~'U~'U~ii'\.J'i~~'Vlfif11'1'1 

er. b t fl 'i" n 1 'i ii fl 11 2-J Lfl'i"m'iii~fl~ru~V1~€1?1€1111fliB"num'i'\.Jfrn 'l.l~cJ'U Lfl'i"?1{1"Lf'l'i~~ri'il 

?l€1111fli€l"fl'U Thailand 1'\.Jrj Value-Based Economy '\11~€1Lf'l'i~~ri'il~'LJ'ULfl~€l'U~lcJ 

c.:.o 'U1tllfl'i'i2.l'V111.J€lcJ 1~mm-li'U (m) L'U~cJ'U'i11flfl1'i~~tll?i'UA1 bilfl.f1ru'r1 

1 '\.1 ~?i'UA 1 L :a"'U1 (ll fl 'i'i2.J (l!:l) L 'U ~ cJ'U'il 1 fl fl1 'i'LJ'U Lfl~ tl'U'U'i~ L 'VI f'1 ~1 cJ 
" 

f11fl€ltll?l1'\llfl'i'i2.J 1 'll~f11'i'LJ'ULfl~€l'U~lm 'Vlfl t 'U fov fl112.J~l11?1{1"?l'i'iA 
' " 

LLfl~'U1tllfl'i'i2.J (E,TI) L'U~cJ'U'i11flf11'iL 1.J'Uf11flfl1'i~~tll~'UA11 'U~f11'iL 1.J'U 

I11fl'U~f11'i2.J1fl~'U 'i12.Jii" bfl'i"fl1'i~L~2.JL~2.J~lcJ1'VlcJ1f11'i fl112.J~l11 

?1{1"?l'i'iA 'U1tllfl'i'i2.J 1'Vlf.J1f'11?ltll{ L 'Vlfl b'U fov LLfl~f11'iWmLfl~i\i),J'IJ1 

LL i 1 ~ €l cl €l 111 fll 12.J 1 ~ L 'U~ cJ 'UL :UH 'U ~ cJ 'UL vi cJ 'U L 'ti 'U ~ 1 'UL f1 ~ tll 'i 

bo 

(er) 



d Q a o.J I G di.t_s, 
tl"i::L\Vl'Un1"i'W';J1'H\A1 "i1fJfl::LeJfl\Vl'Ylflmnwen f'l::LL'IJ'IJL\;12J l'I, LL'IJ'IJ'VH\VI 

er. bl'l"i..:in1"i~~u1 (~e:i) Lf'l 'i .:in 1 'i~\Pll 'W 1vf e:i.:i ~ 'W:i'.i m 1:w ?leJ li1 l'1 ~ e:i .:i nu~1.:i'i:: tJ:: L 1 '11'11 e:i .:i 

L?1:i'.ie:iuV1-d.:i n 1 'ii u Lf'I ~eJ'W n 1'i~ \Pll'IJ 1~.:iV11 li1 zj,:i 1~?11m 'ifl bLtJ n '11'1J 11il 

'11 'I.JVlt1 .:ie:i e:i n 'il1 n n'W 1~ 'I.J e:i n'il 1 ni1L1'1 'i .:in 1 'i~\Pll'W 1vf e:i..:i~'I.J cJ( e:i.:i L ti'W 

Lf'l 'i .:in, 'i L zjm-1 ~ eJVl1eJ L&i'I.Jvrn 1 i.M1 tJ n'W nu tJVl1:H'11Ml { ~.:JVl1 li1~1~ 
' 

f11Vl'I.J lil;'I.J~ L ti'I.J'U 'il"J,j''U 

d:'..~ L1'1'i-rn1'iLLnl'1luryV11 L ti'W Lf'l'i.:Jm'i~i1L 'U'Wn1'i mt11!ii'~'I.J~1'Wl'111:l-l'WeJ L ~ ti.:i~tl'i::'1l1'1l'W 

1'111 :l-1 tJ 1 n 'ii 'W VI~ e:i n 1 'i ~1 L 'U'W n1'i LeJ.:iV11e:i~1l.l i1 L 'U'W n1'i L ti'I.J Lf'l'i .:i m'i~eJ tJeJlil LL'1::'1l t11 ti1~ 

L?l~:!.J?I{ 1..:11 'l½i.J'i::L Vlf'1'1J1~ L ti'W Lf'l'i.:Jn1'i~'U'i::'1J1'1J'I.J(l)e).:Jn1'iL ~e) 1 'l½Lnli11'111:l.J~..:IV'I.J zj,:iij~ n'l:tru::~ 
CV -., CV ~ 4 

lJ 'I.J l'1 .:i :l.J .:i l'1 ..:i tJ .:i tJ 'I.J 

mti 1\llV1~ni.J'i::'1J1~~ 

d:'..ri .:iu'\J'i::mru iim1:1.J 

?\e)(il 1'1~ e).:J nm 'U1Vl:l.J1 tJ 

(1.rn~~1,1'1)e:i.:i1m.:im1) 

d:'..<ilo :i'.im'i'U'i::mrum'i 

'i11'11rin!ii'e:ia1l.lV1~n 
\I 

iBm'i.:iu'\J'i::mru 

'il::1'l½vfe:i.:i~'I.J:i'.il'111:!.Jl1'1.Jf'l.:J J.:iri'.:i ~.:JV'I.J Lti'I.J'Vle).:J~'I.J~~\Pll'I.J1LL~1 

li11tln1'i~\Pll'I.J1\,'\1:l.J'U~'1lf1)1'1JeJ.:JLf'l'i'l:t~f1'il'WeJ L ~tl.:J 

.:iui.J'i::mru Lf'l'i.:Jn1'i~\Pll'W1'il::\lle:i.:ifi'1u.:i~.:iV1~mh~'ry d:'. 'U'i::m'i1 'Wm'i 

~lilV11Lf'l'i.:Jm'i1v1LLf1 (<il) 1'111:1.J'U'i::VIEJlil (Economy) (l!:l) 1'111:1.Jii 

'U'i::~Vlfi.fl1'W (Efficiency) (c;r,) 1'111l.J:i'.ii.J'i::~Vlfi~'1 (Effectiveness) 

(c.:'.) 1'111:1.JLVl~eJ:1.JJ11'1.Jm'i~\Pll'I.J1VleJ.:J~'W il11i.J~l'111:l-l~~fi'i'il.l (Equity) 

(d:'.) 1'111l.lL'U~.:i1?1 (Transparency) 

m 'i'U'i::l.11run,'i'i11'11 L ~ e) n, 'i~ \,ll'I.J1 \l)e).:J 1 'l½?le:i li1 f'l~e).:J nu Lf'l 'i .:Jn1'i 

rinc;(e:i.:i1,11:1.JV1~ni'1J1m'iV1Wd1.:i V1~n'1JeJ.:J'i11'11n'11.:i 'i11'11nm.:ivfe:i.:i~'I.J 
" 
:i'.im1:1.J 1 tl~.:i 1?11 'I.J n1'if11Vl'I.Jlil'i11'11LL'1:: !,1'i1'il?leJU 1~ 'UL :U.:itl'i::~n~ 

d:'.. (i) (i) ii n 1 'i r\' 1 VI 'W li1 :i'.im'if11Vl'Wli1~'1Ju(ili1~'1.:i1'1.J (Key Performance Indicator KPI) 

rJ( 1 ( 1 lil ( KPI) LL '1 :: ~ ?11l.11'ifl11i11v'i' (measurable) H'ue:intlw~Vlfi~'1 (effectiveness) 

?leJlilf'l~e:i.:inu11,1~tl'i::?1.:ir1 1iue:i ntl'i:: ~Vlfifl1'W(efficiency) 11il L 'ti'W m'i f11Vl'Wli11'111:l-l~.:J'WeJ h 
LL'1::~'1~1'111i111'il:: 1Mu n1'if11Vl'Wlilf eJtJ'1:: n1'i f11Vl'I.Jlilel'I.JLf11il 'il1n ~'1'1le:l.:J1!,1fltl'i:: ?l.:Jrl~ Lnlil;'I.J 

' 
~.:iffiMu (m'il'111ilm'iru mlil11'il::11ilfo) 

d:'..<ill!:l t:.1'1~1'111i111'il:: Mru t:.1'1ffililfoL ti'W~.:J~bnlilt'I.J 1~'il~.:J'il1nm'ii1L 'U'I.Jn1'i!,11l.J 1m.:im'i~\Pll'I.J1 

?leJlilf'l~eJ.:JnU1\,'\fltJ'i::?l.:ifl zj.:J?leJ li11'1 ~ eJ.:J nu1 \,'\ fltl'i ::?\.:i fl~ ~,:i 11 n1 'i11il ~ '1Vl~eJ ~'1~ Lf1 lilt'I.J'il:: \l)eJ.:J 
' ' 

L vh nui 1,1 ritl'i::?1.:ir1V1~e:im n n1111,1ritl'i ::?1.:irizj.:i n1'iL :;i t1'1.J11,1 fl tl'i ::?1.:iri 
' ' ' 

m'ir11u.:i~.:i (<il) :i'.im1l.l b ti'W 1 tl11i1 LL'1 :::i'.i m 1mo'W1:: L 'ii 1::'il.:i 1 'Wm 'i 

i1L'U'I.J.:J1'1.Jm:1.J Lf'l'i.:im'i (l!:l) 11i1LL'1::tl'i::Li3'1.Jt:.1'1'i::~u'1Je:i.:if'l11:1.JG'i'1L h1~ 
' ' ' 

(c;r,) 'i::u~.:ivic;(e:i.:im'ii1L 'U'W.:J1'WeJ ~wulil L 'il'WLrn:: Lil'W1:: L 'il1::'il..:il.11 nvi?l lil 
' ' 

LL'1::?11lJ1'ifltJij,j'~11,i' (C.::) Lti'WLVl~L'U'W~'1 ?leJlilf'l~eJ.:JnUl'111l.JL'U'I.J'il~.:J 

(d:'.) '1.:i~'1~eJm'iu.:iue:innm11il 

"i12Jl'l::LL'IJ'IJ 

(d:'.) 

(d:'.) 

(d:'.) 

(d:'.) 

(d:'.) 

(d:'.) 

lilOO 



~. n1'~1~~~ 1 m ;i~tfi3J1WLL~::L ~~Fln.1111~ • 
1vicJ1-U';iULL'U'Ub~-:ivrfH1.!1 zj,:ii;'l1l.11';it1Lbi;'lv1-:11~~-:im';je:Jfi'IJ1m~-:ii;'lt1~ -;i,Jm-w mTrJ im.m11h-:i 61 1n ~ ~ ~ I 

"11. (g) 1 -ff bb 'U'UG'f 1Vlfo n1';i~ vi\111lJ bbl;l ::,J';i:: blJ'U~l;l L ~-:itJ~lJ1 rubbl;'l ::fl rum-w 
' 

(C9l) bL'IJ'IJ(,lTU-:Jtm';jtJflu~-:i1'U (Performance Indicators) 

(Iv) bb'\J'U'IJ\1\';ifl::bb'U'U (Scorecard Model) bb'U'U'IJ\1\';ifl::bb'U'U Vl~B Scorecard Model 'lJB-:1 Kapla & 

Norton 

(rn) Lb'\J'\J*1vi~m1lJ')Vli (Result Framework Model (RF)) 

(cs:'.) bb'U'Ub~-:ibVl~~i;i (Logical Model) (,l'Jbb'IJ'Ub~-:ibVl~~i;i Vl~B Logical Model 

(ct) bb'U'U1vJm::u1'Un1-;i,Jflu~-:11'U (Process Performance Measurement S stem 

(PPMS)) -;i::'\J'\Jn1';i1vJm::u1'Un1-;i,Jflu~-:11'UV1~B PPMS 

(b) bb'IJ'Un1';iU';i::bi3'U bvicJ 1 -U1fi n1';ibbflU fYV11Vl~m~ cJ'Uf<i11nu fYV11~ bn vit'UV!~e) Problem- olving 

Method 

("11) bb'IJ'\Jn1';iU';i::biJ'Ubb'IJ'Uii~1'U~1lJ (Participatory Methods) 

(~) bb'U'\Jn1';iU';i::Li3'U~l;'lm::viu (Impact Evaluation) 

(~) bb'IJ'Un1';iU';i::Li3'Ufl11lJb~cJ-:I (Risk Assessment Model) 

(C9lo) bb'IJ'\Jn1';iU';i::bi3'Ul1l'UbB-:I (Self-assessment Model) bbl;'l:: 

( C9l C9l) bb 'U '\J ~'U 1 ~ e)-:1 fl mtJ n fl ';i e)-:1 ~1 'U 'VI e)-:1 ~ 'U fl 1Vl'U vi t'U ~-:Id{,) e:J ,rn tj f11 cJ b{,1 m e)'\J 1lJ'LJ B 

(C9l)-(C9lo) Vl~Bb'U'Ubb '\J'IJ~i;'llJn1~ 

"11.lv b~-:IU~lJ1ru (Quantity) ~ruf11'W (Quality) ~i;:i~1~1il~-:!1 ~e:ie:i::hfl11-u~1cJ (Cost b1l;'l1 

(Time) b'U'U hJmlJ~f11Vl'UvJ Hvi~e:i 1lJ 

"11.rn U';i::'/l1'1l'U1~th:: bcJ'll1.JB~1-:I 1 ';iVl~B';i1'/ln1';i 1~,J';i:: bcJ'll'UB~1-:J1 ';i 

"11.cs:'. i'vi~m!'U1~1il~-:IVl~B1lJ vi~e:ii'vi1~Lvh1vi~ (Key Performance Indicators : KPls) 

"11.ct ~i;im::viu (Impact) 

' QJ I.ct. ct, II.ct. 

f1B-:l'W~'U1 LL" ::?1-:J L?l';ilJ n1';i'IJ';iV11';i-:11'UVle:J fl'U 

f)';jlJ~-:ib?l~lJn1';iUf1fl';ie)-:J'V]e) ~'U 















แบบสอบถามระหว่างด าเนินโครงการ 
 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน 

โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
*************************************** 

   แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบให้ครบทั้ง 3 ส่วน เพื่อให้การ
ดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้โดยอิสระตามความคิดเห็นของท่าน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
คำชี้แจง : โปรดแสดงความคิดเห็นโดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 
1. เพศ 
          (1) ชาย                (2) หญิง    
2. อายุ  
          (1) ต่ำกว่า 30 ปี          (2) อายุ 30 – 40 ปี   (3) อายุ 41 – 50 ปี  

 (4) อายุ 51  ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา  

 (1) ปริญญาตรี   (2) ปริญญาโท          (3) อ่ืนๆ (ระบุ)     
4. สถานะ   

 (1) ผู้บริหารสถานศึกษา  (2) ครู    (3) บุคลากรทางการศึกษา       
 (4) อ่ืนๆ (ระบุ)     

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ  
คำชี้แจง : โปรดแสดงความพึงพอใจโดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. รูปแบบของการจัดประชุม      
2. การเตรียมความพร้อมของวิทยากร      
3. ความรู้ความสามารถของวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้      
4. การบรรยายหัวข้อ กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกัน
คุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์จำเป็นและเร่งด่วนเนื่องจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อโคโรนา (COVID-19) 

     

5. การบรรยายหัวข้อ เกณฑ์การประเมิน SAR การศึกษาขั้นพื้นฐาน      
6. การบรรยายหัวข้อ เกณฑ์ประเมินผลการตรวจเยี่ยม การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

     

 
/7. การบรรยายหัวข้อ ... 
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รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

7. การบรรยายหัวข้อ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน 
(Self-Assessment Report : SAR) 

     

    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                      1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    

     

    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

     

8. สถานศึกษาใช้มาตรฐานเป็นแนวทางร่วมมือกันจัดการศึกษาให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

     

9. พ่อแม่ผู้ปกครอง ประชาชนและผู้นำชุมชน ใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือ
สื่อสารให้ประชาชนได้ทราบกระบวนการจัดการศึกษา การจัดการเรียน
การสอนที่จะทำให้คนไทยในท้องถิ่นเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือให้
การจัดการศึกษาช่วยยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานที่กำหนด 

     

10. ประเทศชาติใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือที่ทำให้ทุกองค์ประกอบของ
ระบบการศึกษาขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน สู่ป้าหมายเดียวกันและทำให้
เกิดภาพการจัดการศึกษาที่มีความหมาย 

     

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
คำชี้แจง : กรุณาเขียนตอบตรงตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
                
                
                                                  
              
              
                
                
                                                  
              
                 
                     ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้ 
                                        จัดทำโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
โครงการ............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 

******************************************* 
คำชี้แจง  : 
             แบบสอบถามฉบับนี้  เป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการ  ประจำปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2564  เพื ่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)                
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ดังนั้น  จึ งใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน               
ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกประการ  โดยคำตอบของท่านถือเป็นความลับและไม่มีผลกระทบใด ๆ  
แบบสอบถามฉบับนี้  แบ่งเป็น  3  ตอน  ได้แก่  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ
ต่อการดำเนินโครงการ  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
คำชี้แจง  :  โปรดใส่เครื่องหมาย  √  ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริง 
1.  เพศ   

 (1) ชาย          (2) หญิง     
2.  อายุ  
   (1) อายุต่ำกว่า 30 ปี    (2) อายุ 30 – 40 ปี      

 (3) อายุ 41- 50 ปี       (4) อายุ 51 – 60 ปี    
  (5) อายุ 61 ปี ขึ้นไป 
3.  วุฒิการศึกษา 
     (1) ประถมศึกษา    (2) มัธยมศึกษา     
  (3) ปวช./ปวส.       (4) ปริญญาตรี     
  (5) อ่ืน ๆ (ระบุ)     
4.  อาชีพหลัก 
     (1) รับจ้างทั่วไป    (2) เกษตรกร    

 (3) ค้าขาย     (4) ธุรกิจส่วนตัว   
 (5) รัฐวิสาหกิจ    (6) รับราชการ 
 (7) นักการเมืองท้องถิ่น   (8) อ่ืน ๆ (ระบุ)      

5.  บทบาทหน้าที่ของท่านในชุมชน 
     (1) ประชาชนทั่วไป    (2) ผู้นำชุมชน   

 (3) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน    (4) อ่ืน ๆ (ระบุ)     
 

             โปรดทำต่อหน้า  2  
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ส่วนที่  2  ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ 
คำชี้แจง  :  จากรายข้อคำถามท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  (โปรดใส่เครื่องหมาย  √  ในช่องตาราง 
                ด้านขวามือ) 

รายข้อคำถาม 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

     

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

     

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ  

     

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

     

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด      
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่แก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

     

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      

ส่วนที่  3  ข้อเสนอแนะ 
คำชี้แจง  :  กรุณาเขียนตอบตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
                
                
                                                  
             
               
                
                
                                                  
             
                                                      

 
ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้ 

จัดทำโดย  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
 
 
 



 
 

แบบสอบถามข้อมูลเพื่อเช่ือมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………...… 
งบตามข้อบัญญัติ……………………………………………………………………………………………………………………………............ 

ผู้ประสานงานโครงการ 
ชื่อ-นามสกุล* (ชื่อผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย)…………………….…………….…………........ 
โทรศัพท์*……………………………………….………… 

รายละเอียดโครงการ 
หลักการและเหตุผล* (หลักการและเหตุผลโดยย่อ)…………………....……….…………………………….........................…..… 
…………………………………………...……………………………………………………………………………………………………….……….……
…………………………………………………………………………………………………………….………………………......................…… 
……………………………………..……………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………..……………………………………………...………………………………………………………………………… 

เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงผลผลิต* (เป้าหมายที่สามารถนับได้ หรือเป็นรูปธรรม)..……………………………………..........….………..… 
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..…………… 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์* (เป้าหมายที่วัดจากผลการดำเนินโครงการ เช่น มีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจ มีความพึงพอใจ    
คิดเป็นร้อยละ เป็นต้น)……………………………………………………..………………………………………………..............…………... 
……………………………………………………………………………….……………....………..……..…………………………………………..… 
……………………………………………………………………………….……………....………..……..…………………………………………..… 
ผลที่คาดว่าจะเกิด*……………………….………….………………………….………….…………………………….………..………………… 
……………………………………………………………………………….……………....………..……..………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ*…………………………………………………………..……………...………………………………………….………… 
………………..………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
………………..………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับผลประโยชน์*…………..…………………………………………………………………………....………...…………… 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….…… 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 
วันที่เริ่มต้น*…………………………………… 
วันที่สิ้นสุด*……………………………………. 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน………………………………………….………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
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ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ 
ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (โครงการนี้มีผลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์อย่างไร)………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….………….……………………………… 
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