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ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง  

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบลช า
ผักแพว ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจ าเป็น
ที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้าน
ต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงใดก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้ นได้  ก็
ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือ
ที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง 
“ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือ
แม้แต่ยุติการด าเนินงาน  

 
๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน ให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลา              ในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลั งด าเนินการหรือ
ภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการ
ประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่
ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
บทน า 
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๒.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ

บริหารงานได้หลายแนวทาง  ดังนี้  
๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของต าบลช าผักแพว  สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรม

ใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่  
๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน

ของส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  
๒.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นผล

ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด
ที่ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  

 
๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

๓.๑  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  

๓.๒  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
๓.๓  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลช าผักแพวและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่

เกิดข้ึน  
๓.๔  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาต่อไป  
 

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ๔.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว จะต้อง
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 

๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๙  ดังนี้ 

   (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว            
ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ  ได้ก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล   ดังนี้   
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  ๑. ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) ตามแนวทางการ
พิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.
3/ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
– 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แนวทางการพิจารณาการติดตามปละประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย   
  ๒.  ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 
๕.  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

๕.๑  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล   
  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้ 
  (๑)  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลช า
ผักแพว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๘ โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม  

(๒)  การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้  
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

     (๓)  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan   
๕.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้ 
(๑)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

    (๒)  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลระยะเวลา 6 เดือน คือเดือน ตุลาคม ๒๕63 – 
มีนาคม 2564 

(๓)  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม ่

(๔)  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา  ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒) 
(๕)  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)   
(๖)  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน(๗)  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้

จากการติดตามและประเมินผล 
 

๕.๓)  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 

     ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) และ การตดิตามและประเมินผลด้วยระบบ 
e-laas  (www.dla.go.th) 
 5.4) การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 
ขั้นตอนการรายงานผล 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร 

ท้องถิ่น 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 

เสนอ 

ประกาศรายงาน 

http://www.dla.go.th/
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1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผน รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561 – 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว
ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี อ าเภอแก่งคอย.และแผนชุมชนต าบลช าผักแพว 
  1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
   2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
 1. การประสานและพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
 2. การส่งเสริมอาชีพเพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
 3. การส่งเสริมการศึกษา และจัดสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้
ด้วยโอกาส 
 4. การส่งเสริม บ ารุงศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. การจัดให้มีบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง  
 6. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
    3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
 1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอ 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและลดรายจ่าย 
   3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง ประชาชนและผู้ด้อย 
โอกาสได้รับการศึกษา  
   4) วิสัยทัศน์  
 “พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สนับสนุนกลุ่มงานอาชีพ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา           
เสพติด เสริมสร้างความสมานฉันท์ การศึกษาได้รับการส่งเสริม พร้อมยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
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แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผลยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท า
การ       

ประเมินและรายงานทุกๆครั้ง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว    
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ ไม่มีการ 

ด าเนินงาน ด าเนินงาน 

  ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น     

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น     

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ    

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

5. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

6. 
มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

   

  ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น     

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล    

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน    

9. 
มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

   

10. 
มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

   

11. 
มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

   

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน    

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น    

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    

ส่วนที่ 3 
การประเมิน / ติดตามตนเอง 
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ประเด็นการประเมิน 
มีการ ไม่มีการ 

ด าเนินงาน ด าเนินงาน 

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด    

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    

17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์    

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์    
 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี   

2. รายงานผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (ปี 2564) 
 

 
 
 
 
 
 

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

1. ยุทธศาสตร์การพฒันา
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพืน้ฐาน

0 0 58 42,950,800.00 72 69,206,790.00 66 46,260,400.00 32 12,624,200.00

2. ยุทธศาสตร์การพฒันา
คุณภาพชวิีต สังคม 
การศึกษาและสวัสดิการ

0 0 42 15,869,000.00 48 16,324,000.00 49 16,304,000.00 51 16,209,200.00

3. ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านสาธารณสุข

0 0 33 244,000.00 33 310,000.00 48 410,000.00 33 310,000.00

4. ยุทธศาสตร์การพฒันา
องค์กรและบคุลากรสู่การ
บริหารจัดการท่ีดี

0 0 9 695,000.00 11 1,325,000.00 11 1,325,000.00 10 635,000.00

5. ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านเศรษฐกจิและ
การเกษตร

0 0 2 400,000.00 4 460,000.00 3 430,000.00 3 410,000.00

รวม 0 0 144 60,158,800.00 168 87,625,790.00 177 64,729,400.00 129 30,188,400.00

ยทุธศำสตร์
2561 2562 2563 2564 2565
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4. จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  
ผู้บริหารอบต.ช าผักแพว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 67 
โครงการ งบประมาณ 19,142,908 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 

จ านวน
โครงการที่อยู่ใน

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

จ านวน
โครงการที่อยู่ใน
ข้อบัญญัติน าไป

ปฏิบัติ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้าง
พื้นฐาน 

14 3 21.43 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวสัดิการ 27 15 55.56 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 18   
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี 6 2 33.33 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 2   
 

รวม 67 20 29.85 

 
5. ผลการด าเนินงานแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงระบบท่อส่ง 
น้ าประปาภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 8 ต าบลช าผักแพว 

300,000.00 299,000.00 299,000.00 1,000.00 

2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายโรงอิฐบล๊อค หมู่ท่ี 6 - 5 
ต าบลช าผักแพว 

480,000.00 479,000.00 0 1,000.00 

3 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนดิน 
พร้อมลงลูกรัง บ้านดอนจาน 
หมู่ที่ 4 ต าบลช าผักแพว 

202,000.00 201,000.00 201,000.00 1,000.00 

4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและสวสัดิการ 

โครงการจดังานพระราชพิธี 
งานรัฐพิธี การจัดกิจกรรมจติ
อาสาในวันส าคญัของไทย 
และประเพณีวัฒนธรรม 
อ าเภอแก่งคอย  

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและสวสัดิการ 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

80,000.00 20,600.00 20,600.00 59,400.00 

6 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและสวสัดิการ 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็ก) 

441,000.00 206,120.00 206,120.00 234,880.00 

7 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและสวสัดิการ 

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรยีนวัดสุนทริกา
วาส 

360,000.00 164,000.00 164,000.00 196,000.00 

8 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและสวสัดิการ 

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรยีนวัดช าผัก
แพว 

840,000.00 388,000.00 388,000.00 452,000.00 

9 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและสวสัดิการ 

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวนั โรงเรยีนวัดโคกกรุง 

1,040,000.00 477,000.00 477,000.00 563,000.00 

10 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและสวสัดิการ 

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรยีนวัดบ้านดง 

280,000.00 122,000.00 122,000.00 158,000.00 

11 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและสวสัดิการ 

ค่าอาหารเสรมิ (นม) 172,458.00 31,102.52 31,102.52 141,355.48 

12 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและสวสัดิการ 

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 

30,000.00 20,650.00 20,650.00 9,350.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

13 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวติ สังคม 
การศึกษาและสวสัดิการ 

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผูดู้แลผู้สูงอายุและผู้
พิการ 

30,000.00 29,450.00 29,450.00 550 

14 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและสวสัดิการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่ 
สตรตี าบลช าผักแพว 

50,000.00 49,950.00 49,950.00 50 

15 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและสวสัดิการ 

โครงการสืบสานประเพณลีอย
กระทง 

85,000.00 71,600.00 71,600.00 13,400.00 

16 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและสวสัดิการ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 6,541,486.00 3,473,300.00 3,473,300.00 3,068,186.00 

17 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและสวสัดิการ 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,906,400.00 914,800.00 914,800.00 991,600.00 

18 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและสวสัดิการ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 18,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 

19 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรและบุคลากรสู่การ
บริหารจดัการทีด่ ี

โครงการฝึกอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงาน 

210,000.00 202,400.00 202,400.00 7,600.00 

20 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรและบุคลากรสู่การ
บริหารจดัการทีด่ ี

โครงการบรูณาการบรหิาร
จัดการศูนยป์ฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบรุ ี

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 

 
 
 

 
 


