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ส่วนที่ 1  บทนำ 
 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งงบประมาณในการ
ดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) 
โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับ
หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่
การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความ
พึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

  บทสรุปของความสำคัญการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม จะเป็นการนำไปสู่การวางแผนการ
พัฒนาในปีต่อ ๆ ไป  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบ
ดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการและงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและรอโอกาสใน
การเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่น
อย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดสิ่งที่ เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้ พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน
เขตพ้ืนที่การปกครององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อม
การปรับปรุงและดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้
อย่างดียิ่ง 

 

 



2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนา
ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่
ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในในเขตพ้ืนที่การปกครองขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี
อำนาจหน้าที่ ดังนี้  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหา ร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 
จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดยการ
กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 



  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม  เพ่ือดำเนินการต่อไป 

  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้กำหนดการ
แบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า การนำผลไปใช้ประโยชน์
อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร 
ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการ
ติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่
ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดง
แผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค
ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  โดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 



  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจใน
สำนัก กองต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรง
หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น  และควรมีการพิจารณาสั่งการให้แต่
ละสำนัก/กอง  จัดทำรายงานผลการติดตามโครงการที่สำนัก/กอง  ที่ได้ดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ –  31 
มีนาคม ๒๕๖๑ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารภายในเดือนเมษายนและให้สำนัก/กอง ส่วนที่รับผิดชอบ
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้รวบรวมเพ่ือนำมาวิเคราะห์และ
ประเมินผลโครงการในภาพรวมขององค์กรอีกครั้งหนึ่ง 
 

  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  มีอำนาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 
 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิค
วิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์   (Interview) และแบบ
สังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 
1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม กำหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอสภาท้องถิ่นภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  
 1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ ได้จากประสิทธิภาพทำให้ เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
 
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม กำหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 



  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือ
วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการ
สังเกตและสามารถวัดได้ 

  3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  กำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements)  
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews)  
   3.3 การสังเกต (Observations)  
        (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน  
       (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียใน
เทศบาลตำบลนาโพธิ์ 
  3.4 การสำรวจ (surveys) เพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น 
ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน 
ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ 
รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  



  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
นำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มี
ความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
และตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่
จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลตูม แต่ละคน แต่ละสำนัก/กองต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  เกิด
ความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 



 
 

ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
    
 2.1 เดือนตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562 
  2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
    1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  
     สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ การลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
     สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ดำเนินการในเรื่อง การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง การพัฒนาขนส่งทางราง การขนส่งสาธารณะ โครงข่ายถนน การ
ขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางน้ำ 
      สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา 
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) และจังหวัดบุรีรัมย์  ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า รายได้จากการเกษตรเพ่ิมขึ้น/
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุข  
     สอดคล้องกับตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ให้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว    
    ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  
     สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ที่มีประเด็นการพัฒนาที่สำคัญได้แก่  

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture) 
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
๓. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation  of Learning) 
4. การดึงดูด พัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถสูง (Talents) 
5.การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
6. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ที่มีแนวทางการ 
พัฒนาที่สำคัญ คือ 

๑.สร้างความม่ันคงและการลดความเหลี่ยมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 
๒.พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
๓.มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
๔.สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
๕.พัฒนาสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 
 
 



 
 

  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ได้แก่ 
๑.ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซ่ึง 

 กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ดำเนินการในเรื่อง การส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทาง
สมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานและ
การใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพ และการผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

           ๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลี่ยมล้ำในสังคม  
ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลนาโพธิ์  ดำเนินการในเรื่อง การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มี 
รายได้ต่ำสุดให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข
และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

             สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่ มจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง 1 
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งเศรษฐกิจ “โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่วัตกรรมใหม่ เกษตร 
อุตสาหกรรม ปลอดภัย” 

     สอดคล้องกับตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  ที่มีเป้าประสงค์  ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคม
ที่เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่ วถึงและมีคุณภาพ และประชาชนมี
ความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 

     ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  
      สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริม
การค้า การทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ
ชุมชน การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการเชื่อมโยงกับภูมิภาค
และเศรษฐกิจโลก 

  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ 
ที ่๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน   ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม ดำเนินการในเรื่อง การยกระดับการผลิต การต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม การวาง
อนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม  การเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาค
บริการ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอำนวยความสะดวก
การค้าการลงทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน
  สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราสีมา ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม “โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่วัตกรรมใหม่ 
เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย” 
 
 



 
 

 
   สอดคล้องกับตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

       4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  
    สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมีประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้าง 
บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การ
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐและปรับปรุงการ
บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
ในการเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  

     สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ันคง และ 
ยั่งยืน  ที่กำหนดเป้าหมาย การพัฒนามุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความหวงแหนและธำรง
รักษาสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์  เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการ
ตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง   
       สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การการเพ่ิมขีดความสารถในการ
แข่งขันของประเทศ   และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม 

     สอดคล้องกับตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่  
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ที่มีเป้าประสงค์ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ให้มีความสารถในการการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความเชี่ยวชาญและมีทักษะ
ในการพัฒนาฝีมือแรงงานในการผลิตมูลค่าของสินค้าและความสารถขยายตลาดไปสู่ภูมิภาคและทั่วโลกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
    5) ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในด้าน การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการ
ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

      สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่งกำหนดให้เทศบาลมีแนว 
ทางการพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่ การเพิ่มพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายร้อยละ ๑๕ ของพ้ืนที่ประเทศ โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว  การเร่งรัดให้มี
การประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ  การผลักดันกฎหมายและกลไก เพ่ือการคัดแยกขยะ 
สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน 



 
 

 
       สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การการยกระดับอุตสาหกรรมการ 
ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์   ที่มีแนวทางการพัฒนาในด้าน พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
       สอดคล้องกับตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ยุทธศาสตร์ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นการพัฒนาท้องถิ่นในด้านการ 
ส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศ  ป่าไม้  ทรัพยากรชายฝั่งลุ่มน้ำ  สร้างจิตสำนึกของ
เอกชน  ประชาชนในการผลิตโดยมุ่งเน้นรับผิดชอบต่อสังคม  และลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  การขุดลอกคลองน้ำเพ่ือกักเก็บน้ำไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง  การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างถูกต้อง  การเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ในชุมชน   
  2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริการส่วนตำบลตูม 

องค์การบริการส่วนตำบลตูม  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า“ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ”  ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นใน
ด้านเศรษฐกิจ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมให้เป็นศูนย์การการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
เนื่องจากพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็นพ้ืนทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่เหมาสมทำ
การเกษตร  ประชากรในท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองได้ หลุดพ้นจากความยากจน  ชุมชนสามารถผลิต
อาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน   ชุมชนมีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประชากรในท้องถิ่นมีความรักสามัคคีปรองดอง ความหวงแหนและจิตสำนึกในการธำรง
รักษาสถาบันชาติ  ศาสนาพระมหากษัตริย์  และการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ เห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  6 
ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  โดยกำหนดโครงการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  จำนวน 37 โครงการ  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 26 โครงการ  
ได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ  25.51  ของโครงการที่
ดำเนินการจริงทั้งหมด 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  โดยกำหนดโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  จำนวน  
12  โครงการ  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จำนวน  2  โครงการ  แผนงาน
การเกษตร  จำนวน  9  โครงการ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  จำนวน  1  โครงการ  ได้ดำเนินการ
จนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ  8.27   ของโครงการที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมด 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  โดยกำหนดโครงการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต  จำนวน 46  โครงการ  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จำนวน 18  
โครงการ  แผนงานงบกลาง  จำนวน  12  โครงการ  แผนงานสังคมสงเคราะห์  จำนวน  6  
โครงการ  แผนงานสาธารณสุข  จำนวน  2  โครงการ  แผนงานรักษาความสงบภายใน  จำนวน  8  



 
 

โครงการ ได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ  31.72 ของ
โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี  โดยกำหนดโครงการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี  จำนวน 20  โครงการ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  จำนวน  
15 โครงการ  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  จำนวน  5  โครงการ  ได้ดำเนินการ
จนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ  6.66   ของโครงการที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมด 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้ดำเนินโครงการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 8  โครงการ    ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  จำนวน 7 โครงการ  ได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็น
ร้อยละ  87.84 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี  จำนวน 21  โครงการ  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
จำนวน 7  โครงการ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  จำนวน  13  โครงการ  แผนงานงบกลาง จำนวน 1 
โครงการ ได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ  13.10   ของ
โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 

 
 



 
 

    2.1.3 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ป ี
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
(ของ อปท.) 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน 
(เฉพาะ
ปี62) 

ดำเนินการจริง 
(บรรจุในข้อบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลสติกส ์
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันเกษตร
อุตสาหกรรมและแปรรูป
อาหาร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

37 26 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน    

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันเกษตร
อุตสาหกรรมและแปรรูป
อาหาร 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของ
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เกษตรกร   

ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจ 

12 3 

1.ยุทธศาสตรด์้าน
ความมั่งคง 
2.ยุทธศาสตรด์้าน
การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

๑.ยุทธศาสตร์การ
เสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
๒.ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเป็นธรรมลด
ความเหลี่ยมล้ำใน
สังคม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการลดความ
เหลื่อมล้ำ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสังคม 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 
2.ยุทธศาสตรด์้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา 
– วัฒนธรรมประเพณีและ
กีฬา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคณุภาพ
ชีวิต 

46 27 

 
 
 
 



 
 

    2.1.3 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
(ของ อปท.) 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน 
(เฉพาะปี62) 

ดำเนินการจริง 
(บรรจุในข้อบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
คน 

ยุทธศาสตร์การ 
เสรมิสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศ สูค่วามมั่นคง 
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการลดความ
เหลื่อมล้ำ 

ยุทธศาสตร์ด้าน
ยกระดับสังคมให้เป็น
เมืองหน้าอยู ่

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
2.ยุทธศาสตรด์้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา 
– วัฒนธรรมประเพณีและ
กีฬา 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณ ี

20 11 

ยุทธศาสตร์การ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
เติบโตทีเ่ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน   

ยุทธศาสตร์การการ 
ยกระดับอตุสาหกรรม
การท่องเที่ยว และ
ผลิตภณัฑ ์

ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 7 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ 

๑.ยุทธศาสตรด์้านการ
บริหารจดัการและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
กลไกการการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสมดุลและ
ปรับระบบบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสมดุลและ
ปรับระบบบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

21 19 

 รวม 145 110 
 
      
 



 
 

     1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน  110 โครงการ จากจำนวนโครงการ
ทั้งหมดของแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๑๕๖2   จำนวน  145 โครงการ 
     2)  โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  จำนวน  110  โครงการ  ดำเนินการจริง  
จำนวน  92 โครงการ  หรือคิดเป็นร้อยละ   83.63%  ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (วันที่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 



 
 

3.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  3.1 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
   3.1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 37 26 4,841,999.47 

รวมทั้งสิ้น 37 26 4,841,999.47 

ด้านการ
เศรษฐกิจ 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลัด 3 1 19,000 
งานส่งเสริมการเกษตร แผนงานการเกษตร สำนักปลัด 8 1 30,000 
งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด 1 1 87,000 

รวมทั้งสิ้น 12 3 136,800 
 
 

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

งานกีฬากีฬาและนันทนาการ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา 6 1 153,220 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ แผนงานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด 4 3 268,250 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลัด 13 3 876,450 
งบกลาง แผนงานงบกลาง สำนักปลัด 6 5 10,714,528 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน แผนงานสาธารณสุข สำนักปลัด 9 8 411,021                         
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 

แผนงานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด 8 4 59,700 

รวมทั้งสิ้น 46 27 12,474,169 
 



 
 

   3.1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ี

ดำเนินการจริง 
(บรรจุในเทศบญัญัติงบประมาณ

รายจ่าย ป2ี562) 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม

ประเพณี 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานศึกษา กองการศึกษา 12 8 2,470,589 
งานกีฬาและนันทนาการ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
กองการศึกษา 8 3 25,650 

รวมทั้งสิ้น 20 11 2,496,559.18 

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่
ชุมชน 

สำนักปลัด 8 7 155,700 

รวมทั้งสิ้น 8 7 155,700 

ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

สำนักปลัด 7 2 6,513 

งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด 13 13 975,874.14 
แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 2 0  - 
แผนงานงบกลาง แผนงานงบกลาง สำนักปลัด 1 0  - 
 23 19 982,387.17 

รวมทั้งสิ้น 
 รวมโครงการทั้งสิ้น 145 93 21,022,334.79 

 



 
 

 
3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01) 

 
 ลำดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
ที่ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่
ที่ 1 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ให้มีมาตรฐาน แข็งแรง
มั่นคง 

ก่อสร้างผิวจราจรถนน 
คสล. สายบ้านผู้ช่วย
สมพงษ์ 
ขนาดกว้าง 3 เมตร  ยาว 
87 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
261 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 
1 ป้าย 

159,500 
 

มีถนนคสล.เพ่ิมขึ้น
เป็นระยะทางยาว 
87 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางคมนาคม
ขนส่ง/สัญจร 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
หมู่ที่ 2 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ให้มีมาตรฐาน แข็งแรง
มั่นคง 

ก่อสร้างผิวจราจรถนน 
หินคลุก. สายบ้านพรหม
ราช-สุดเขตตำบลตูม 
ขนาดกว้าง 3 เมตร  ยาว 
500 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือเป็นพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า1,500 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 
1 ป้าย 
 

151,000 
 

มีถนนคสล.เพ่ิมขึ้น
เป็นระยะทางยาว 
39 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางคมนาคม
ขนส่ง/สัญจร 

กองช่าง 



 
 

 
 

 
 ลำดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
ที่ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

3. โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่
ที่ 3 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ให้มีมาตรฐาน แข็งแรง
มั่นคง 

ก่อสร้างผิวจราจรถนน 
คสล. สายบ้านนายอดุลย์ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 
68 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
272 ตารางเมตร   
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 
1 ป้าย 

154,500 
 

มีถนนคสล.เพ่ิมขึ้น
เป็นระยะทางยาว 
68 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางคมนาคม
ขนส่ง/สัญจร 

กองช่าง 

4. โครงการดาดเหมือง หมู่ที่ 4 เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ขังในบริเวณใกล้เคียง 

ดาดเหมือง ขนาดเหมือง
กว้าง 1.20 เมตร ก้น
เหมืองกว้าง 0.60 เมตร 
หนา 0.07 เมตร ลึก 0.80 
เมตร ยาว 141 เมตร   
 
 
 
 
 
 

92,000 
 

มีเหมืองระบายน้ำ 
 

ประชาชนได้รับการ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
ได้อย่างยั่งยืน 

กองช่าง 



 
 

 
 ลำดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
ที่ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

5. โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่
ที่ 5 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ให้มีมาตรฐาน แข็งแรง
มั่นคง 

ก่อสร้างผิวจราจรถนน 
คสล. สายบ้านป่าปะคาบ-
ถนนสายชลประทาน 
ขนาดกว้าง 3 เมตร   
ยาว 90 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือเป็นพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 201 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 
1 ป้าย 
 

153,000 
 

มีถนนคสล.เพ่ิมขึ้น
เป็นระยะทางยาว 
90 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางคมนาคม
ขนส่ง/สัญจร 

กองช่าง 

6. โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่
ที่ 6 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ให้มีมาตรฐาน แข็งแรง
มั่นคง 

ก่อสร้างผิวจราจรถนน 
คสล. สายแยกชลประทาน
บุพระเมือง-บ้านคลองวัด 
ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 
71 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
201 ตารางเมตร  พร้อม
ป้ายโครงการจำนวน 1 
ป้าย 
 

163,500 
 

มีถนนคสล.เพ่ิมขึ้น
เป็นระยะทางยาว 
71 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางคมนาคม
ขนส่ง/สัญจร 

กองช่าง 

 



 
 

 
 

 
 ลำดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
ที่ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

7. โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่
ที่ 6 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ให้มีมาตรฐาน แข็งแรง
มั่นคง 

ก่อสร้างผิวจราจรถนน 
คสล. สายหลังบ้านนาย
ประทวน(จ้อย) 
ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 
36 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
201 ตารางเมตร   

82,500 
 

มีถนนคสล.เพ่ิมขึ้น
เป็นระยะทางยาว 
36 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางคมนาคม
ขนส่ง/สัญจร 

กองช่าง 

8. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่
ที่ 7 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ให้มีมาตรฐาน แข็งแรง
มั่นคง 

ก่อสร้างผิวจราจรถนน 
คสล. สายบ้านสายไปทุ่งนา 
ขนาดกว้าง 3 เมตร  ยาว 
84 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
252 ตารางเมตร  พร้อม
ป้ายโครงการจำนวน 1 
ป้าย 
 

144,500 
 

มีถนนคสล.เพ่ิมขึ้น
เป็นระยะทางยาว 
84 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางคมนาคม
ขนส่ง/สัญจร 

กองช่าง 

 
 
 



 
 

 
 

 
 ลำดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
ที่ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

9. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่
ที่ 8 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ให้มีมาตรฐาน แข็งแรง
มั่นคง 

ก่อสร้างผิวจราจรถนน 
คสล. หนองไอ้เหลา-เมรุ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 
69 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
201 ตารางเมตร  พร้อม
ป้ายโครงการจำนวน 1 
ป้าย 
 

159,500 
 

มีถนนคสล.เพ่ิมขึ้น
เป็นระยะทางยาว 
69 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางคมนาคม
ขนส่ง/สัญจร 

กองช่าง 

10. 
 

โครงการดาดเหมือง หมู่ที่ 9 เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ขังในบริเวณใกล้เคียง 

ดาดเหมืองคอนกรีตทุ่ง
หนองแห้วจากนานายดำ-
นานางพิชญา ขนาดเหมือง
กว้าง 1.20 เมตร ก้น
เหมืองกว้าง 0.60 เมตร 
หนา 0.07 เมตร ลึก 0.80 
เมตร ยาว 141 เมตร   
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 
1 ป้าย 
 

105,000 
 

มีเหมืองระบายน้ำ 
 

ประชาชนได้รับการ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
ได้อย่างยั่งยืน 

กองช่าง 



 
 

 
 
 

 
 ลำดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
ที่ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

11. โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคสล. หมู่ที่ 10 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ขังในบริเวณใกล้เคียง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ สาย
บ้านนางวารินทร์ – บ้าน
นางศิริรัตน์ พร้อมฝาปิด 
คสล.  ขนาดกว้าง ๐.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50เมตร 
ระยะทางยาว 69  เมตร 
หนา0.10 เมตร พร้อมป้าย
โครงการจำนวน 1 ป้าย 
 

139,500 
 

มีรางระบายน้ำ
พร้อมฝาปิด 
 

ประชาชนได้รับการ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
ได้อย่างยั่งยืน 

กองช่าง 

12. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่
ที่ 11 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ให้มีมาตรฐาน แข็งแรง
มั่นคง 

ก่อสร้างผิวจราจรถนน 
คสล. สายบ้านทวีศักดิ์ 
อักษรพรมราช 
ขนาดกว้าง 3 เมตร  ยาว 
30 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
90 ตารางเมตร  

52,500 
 

มีถนนคสล.เพ่ิมขึ้น
เป็นระยะทางยาว 
30 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางคมนาคม
ขนส่ง/สัญจร 

กองช่าง 

 
 



 
 

 
 ลำดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
ที่ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

13. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่
ที่ 11 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ให้มีมาตรฐาน แข็งแรง
มั่นคง 

ก่อสร้างผิวจราจรถนน 
คสล. สายบ้านยายสำรวย 
แก้วพรมราช 
ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 
48 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
192 ตารางเมตร  พร้อม
ป้ายโครงการจำนวน 1 
ป้าย 
 

106,500 
 

มีถนนคสล.เพ่ิมขึ้น
เป็นระยะทางยาว 
48 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางคมนาคม
ขนส่ง/สัญจร 

กองช่าง 

14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคสล. หมู่ที่ 12 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ให้มีมาตรฐาน แข็งแรง
มั่นคง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล
ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 
37 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
148 ตารางเมตร  
 
 
 
 
 
 
 

99,500 
 

มีถนนคสล.เพ่ิมขึ้น
เป็นระยะทางยาว 
90 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางคมนาคม
ขนส่ง/สัญจร 

กองช่าง 



 
 

 
 ลำดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
ที่ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

15. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่
ที่ 13 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ให้มีมาตรฐาน แข็งแรง
มั่นคง 

ก่อสร้างผิวจราจรถนนคสล.
สายบ้านผู้ใหญ่เบญจพร 
ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 
68 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
272 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการจำนวน 1 
ป้าย 
 

157,000 
 

มีถนนคสล.เพ่ิมขึ้น
เป็นระยะทางยาว 
68 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางคมนาคม
ขนส่ง/สัญจร 

กองช่าง 

16. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่
ที่ 14 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ให้มีมาตรฐาน แข็งแรง
มั่นคง 

ก่อสร้างผิวจราจรถนนคสล.
สายบ้านนางสีไพร รักชัย – 
สวนนายจรูญ คูณขุนทด 
ขนาดกว้าง 3 เมตร  ยาว 
90 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
270 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการจำนวน 1 
ป้าย 
 

157,000 
 

มีถนนคสล.เพ่ิมขึ้น
เป็นระยะทางยาว 
90 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางคมนาคม
ขนส่ง/สัญจร 

กองช่าง 

 
 



 
 

 
 ลำดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
ที่ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

17. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่
ที่ 15 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ให้มีมาตรฐาน แข็งแรง
มั่นคง 

ก่อสร้างผิวจราจรถนนคสล.
สายบ้านนางแสง จรดถนน
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 
ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 
69 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
276 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการจำนวน 1 
ป้าย 
 

159,000 
 

มีถนนคสล.เพ่ิมขึ้น
เป็นระยะทางยาว 
69 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางคมนาคม
ขนส่ง/สัญจร 

กองช่าง 

18. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่
ที่ 16 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ให้มีมาตรฐาน แข็งแรง
มั่นคง 

ก่อสร้างผิวจราจรถนนคสล.
สายบ้านนางเงียบ พนิรัมย์ 
ขนาดกว้าง 3 เมตร  ยาว 
22 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
66 ตารางเมตร  
 
 
 
 
 
 

     37,000  
 

มีถนนคสล.เพ่ิมขึ้น
เป็นระยะทางยาว 
22 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางคมนาคม
ขนส่ง/สัญจร 

กองช่าง 



 
 

 
 
 ลำดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
ที่ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

19. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่
ที่ 16 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ให้มีมาตรฐาน แข็งแรง
มั่นคง 

ก่อสร้างผิวจราจรถนน 
คสล. สายบ้านนางสมัย 
ทองทิพย์ 
ขนาดกว้าง 3 เมตร  ยาว 
15 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
 

     25,000  
 

มีถนนคสล.เพ่ิมขึ้น
เป็นระยะทางยาว 
15 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางคมนาคม
ขนส่ง/สัญจร 

กองช่าง 

20. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่
ที่ 16 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ให้มีมาตรฐาน แข็งแรง
มั่นคง 

ก่อสร้างผิวจราจรถนน 
คสล. สายบ้านนายกลิ่น เท
โพธิ์ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 
55 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
220 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการจำนวน 1 
ป้าย 
 
 
 

   127,500  
 

มีถนนคสล.เพ่ิมขึ้น
เป็นระยะทางยาว 
55 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางคมนาคม
ขนส่ง/สัญจร 

กองช่าง 

 



 
 

 
 ลำดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

21. 
 

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ที่ทำการอบต.ตูม 

เพ่ือรองรับประชาชน
ที่มาติดตามราชการ 

ปรับปรุงต่อเติมอาคารส่วน
ฝ้าเพดาน ผิวหนังและส่วน
ควบ ส่วนหลังคาเฉพาะราง
น้ำฝนจัดวางระบบไฟฟ้า
และระบบสื่อสาร และต่อ
เติมห้องเก็บเอกสารขนาด
กว้าง 5.20 เมตร ยาว 
5.50 เมตร 

   499,800  
 

อาคารที่ทำการ
อบต. 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการมาติดต่อ
ราชการ 

กองช่าง 

22. อุดหนุนการฟ้าส่วนภูมิภาค 
เพ่ือขยายเขตรวมถึงติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ 

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างและ
ความปลอดภัยของ
ประชาชน 

ขยายเขตรวมถึงติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 
 

317,835.47 
 

มีไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ได้รับการบริการ
สาธารณะอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

23. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค 
เพ่ือขยายเขตประปา 

เพ่ือเพ่ิมน้ำประปาให้
ครบทุกหลังคาเรือน 

ขยายเขตประปา    281,864  
 

มีน้ำประปาใช้ ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ได้รับการบริการ
สาธารณะอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

24. ปรับปรุงโรงจอดรถท่ีทำการ
อบต.ตูม 

เพ่ือจอดรถ ปรับปรุงโรงจอดรถ      31,500  
 

โรงจอดรถ มีโรงจอดรถที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

กองช่าง 

 
 



 
 

โครงการได้รับเงินอุดหนุนจากส่วนราชการอ่ืน 
 
 ลำดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
ที่ดำเนินการ

จริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

25. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่
ที่ 6 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ให้มีมาตรฐาน แข็งแรง
มั่นคง 

ก่อสร้างผิวจราจรถนนคสล.
สายบ้านนางแสง จรดถนน
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัยบุ
พระเมือง-บ้านตูม 
ขนาดกว้าง 3 เมตร  ยาว 
314 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือเป็นพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 942 ตารางเมตร 
เสริมหินคลุกบดอัดแน่น
หนา พร้อมป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย 

565,000 
 

มีถนนคสล.เพ่ิมขึ้น
เป็นระยะทางยาว 
314 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางคมนาคม
ขนส่ง/สัญจร 

กองช่าง 

26. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่
ที่ 6 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ให้มีมาตรฐาน แข็งแรง
มั่นคง 

ก่อสร้างผิวจราจรถนนคสล.
สายบ้านแยกถนน
ชลประทานบ้านบุพระเมือง
ไปคลองวัด 
ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 
522 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 
1 ป้าย 

1,040,000 
 

มีถนนคสล.เพ่ิมขึ้น
เป็นระยะทางยาว 
314 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางคมนาคม
ขนส่ง/สัญจร 

กองช่าง 

 



 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

27. โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ
ภายในตำบลตูม 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพของ
ประชาชนในเขตตำบล
ตูม 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ตำบลตูม 
จำนวน 16 บ้าน 

19,800 ประชาชนในพื้นท่ี
ตำบลตูมทั้ง 16 
หมู่บ้าน เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูมมีรายได้เสริม  

สำนักปลัด 

28. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตร
อินทรีย์ 

เพ่ือส่งเสริมเกษตรใน
เขตตำบลตูม 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ตำบลตูม 
จำนวน 16 บ้าน 

30,000 ประชาชนในพื้นท่ี
ตำบลตูมทั้ง 16 
หมู่บ้าน เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูมมีรายได้เสริม  

สำนักปลัด 

29. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ตำบลตูม 

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม
การท่องเที่ยวในพ้ืนที่
ตำบลตูม 
 
 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ตำบลตูม 
จำนวน 16 บ้าน
และเขตอ่ืนๆ 
 

87,000 
 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 
และเขตอ่ืนๆ ที่มา
ท่องเที่ยว 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูมมีรายได้เสริม 
และเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวของประชาชน 

สำนักปลัด 

30. โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ต้าน
ยาเสพติด 

เพ่ือสนับสนุนเยาวชน
ประชาชนได้มีการออก
กำลังกายและสร้าง
ความสามัคคี 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ตำบลตูม 
จำนวน 16 บ้าน 

153,220 
 

ประชาชนในพื้นท่ี
ตำบลตูมทั้ง 16 
หมู่บ้าน เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนประชาชนได้มี
การออกกำลังกายและ
สร้างความสามัคคี 

กองการศึกษา 

31. โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

เพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุในพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 
16 หมู่บ้าน 

228,250 ผู้สูงอายุในพ้ืนที่
ตำบลตูม 

ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตำบล
ตูม ได้มีความรู้และ
พบปะผู้สูงอายุด้วยกัน 

สำนักปลัด 

 



 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

32. โครงการสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนชราคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนชราคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ตำบลตูม 
จำนวน 16 บ้าน 

ไม่ใช่งบประมาณ ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

สำนักปลัด 

33. โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เพ่ือซ่อมแซมบ้านผู้
ยากไร้ให้มีที่อยู่ที่ถาวร
และม่ังคง 

ผู้ยากไร้ที่มีที่อยู่ใน
เขตพ้ืนที่ตำบลตูม 

40,000 บ้านผู้ยากไร้ ผู้ยากไร้ให้มีที่อยู่ที่ถาวร
และม่ังคง 

สำนักปลัด 

34. โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม บ ท บ า ท          
สตรีในชุมชน 

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ในการพัฒนาตนเอง
ของสตรีให้เป็นที่
ยอมรับต่อสังคม 
 
 
 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
การมีบทบาทกลุ่ม
สตรีในชุมชน
เป้าหมายกลุ่มสตรี 
จำนวน 16 
หมู่บ้าน 

219,050 80%ของสตรีที่
ได้รับการอบรม 

กลุ่มสตรีมีความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเองและมีศักยภาพ
มากขึ้น สามารถ
ดำเนินงานได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

สำนักปลัด 

35. หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพ กู้ภัย เพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ในเขตพ้ืนที่ตำบลตูม
และประชาชนเขตต่าง 
ๆ ประสบภัย 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ตำบลตูม 
จำนวน 16 บ้าน 
และประชาชนเขต
ต่าง ๆ เมื่อประสบ
ภัย 

648,000 ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน และประชาชน
เขตต่าง ๆ เมื่อ
ประสบภัย 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน และประชาชนเขต
ต่าง ๆ เมื่อประสบภัย 

สำนักปลัด 

 

 
 



 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

36. เบี้ยยังผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์มีความ
เป็นอยู่ที่ดี 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
ตำบล 

24,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับร้อย
ละ 5 ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
สวัสดิการที่ทำให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

37. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุมีความ
เป็นอยู่ที่ดี 

ผู้สูงอายุในเขต
ตำบล 

8,960,200 ผู้สูงอายุร้อยละ 
100 ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการ
ที่ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

38. เบี้ยยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการมีความ
เป็นอยู่ที่ดี 

ผู้พิการในเขตตำบล 1,410,400 ผู้พิการร้อยละ 100 
ได้รับความช่วยเหลือ 

ผู้พิการได้รับสวัสดิการ
ที่ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

39. สำรองจ่าย เพ่ือสำรองจ่ายในภาวะ
ฉุกเฉิน เมื่อเกิดภัยพิบัติ
ต่าง ๆ 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ตำบลตูม 
จำนวน 16 บ้าน 

142,268 ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

สำนักปลัด 

40. สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสบทบ 
กบท.ตามพ.ร.บ.
บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2500 

ตลอดปี 177,660 อบต.สามารถ
จ่ายเงินตามข้อ
ผูกพันได้ 100% 
ตามท่ีกฎหมาย 

พนักงานท้องถิ่นมีขวัญ
กำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 

41. โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัด
ยุงลาย 

เพ่ือลดอัตราการ
เผยแพร่ของยุงลายและ
กำจัดยุงลายให้ลดลง 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ตำบลตูม 
จำนวน 16 บ้าน 

ใช่งบสปสช. ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

สำนักปลัด 

 

 



 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

42. โครงการการบูรณาการและ
รณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือควบคุมและลด
จำนวนสุนัขและแมวทั้ง
มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของ 

พ้ืนที่ตำบลตูม  
จำนวน 16 หมู่บ้าน 

60,901 จำนวนสุนัข แมว ใน
พ้ืนที่ตำบลตูมลดลง 

ลดอัตราการของสุนัข 
แมว 

สำนักปลัด 

43. โครงการส่งเสริมการออกกำลัง
กายด้วยการเต้นแอรโรบิค 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม รักในการออก
กำลังกาย 
 
 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ตำบลตูม 
จำนวน 16 บ้าน 

ใช้งบประมาณ
สปสช. 

ประชาชนในพื้นท่ี
ตำบลตูมทั้ง 16 
หมู่บ้าน เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูมมีสุขภาพ
แข็งแรง ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ตำบลตูม รัก
การออกำลังกายด้วย
การเต้นแอโรบิค 

สำนักปลัด 

44. 
 

โครงการส่งเสริมดำเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม
การดำเนินงานและ
บริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ตำบลตูม 
จำนวน 16 บ้าน 

29,820 ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

สำนักปลัด 

45. โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพ่ือควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ตำบลตูม 
จำนวน 16 บ้าน 

ใช้งบประมาณ
สปสช. 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

สำนักปลัด 

46. โครงการป้องกันการลดโรค
ระบาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม 

เพ่ือป้องกันการลดโรค
ระบาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในพ้ืนที่ตำบลตูม 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ตำบลตูม 
จำนวน 16 บ้าน 

300 ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

สำนักปลัด 



 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

47. โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ตำบลตูม 
จำนวน 16 บ้าน 

ใช้งบประมาณ
สปสช. 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

สำนักปลัด 

48. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ เพ่ืออุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดำริ 

ตำบลตูม 320,000 ตำบลตูม ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

สำนักปลัด 

49. โครงการตั้งจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

 

เพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ที่สัญจร และประสาน
กับหน่วยงานอื่น ๆ ใน
การให้ความช่วยเหลือ 

เจ้าหน้าที่ อบต.ตูม 
อปพร.ตูม 

 

30,000 

 

อุบัติเหตุลดลงจาก
เดิม 50% 

 

อุบัติเหตุลดลง 

 
 
 
 
 

สำนักปลัด 

 

50. โครงการตั้งจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

 

เพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ที่สัญจร และประสาน
กับหน่วยงานอื่น ๆ ใน
การให้ความช่วยเหลือ 

เจ้าหน้าที่ อบต.ตูม 
อปพร.ตูม 

 

29,700 

 

อุบัติเหตุลดลงจาก
เดิม 50% 

 

อุบัติเหตุลดลง 

 
 
 
 
 

สำนักปลัด 

 

 
 



 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

51. โครงอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ถังดับเพลิง 

เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ถึงดับเพลิง 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ตำบลตูม 
จำนวน 16 บ้าน 

ไม่ใช้งบประมาณ ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

สำนักปลัด 

52. โครงการจัดซื้อวัสดุ/น้ำยาเคมี
ดับเพลิง 

เพ่ือป้องกันอัคคีภัย ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ตำบลตูม 
จำนวน 16 บ้าน 

 ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

สำนักปลัด 

53. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

 

 

เพ่ือให้เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 
แห่ง ได้รับประทาน
อาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการอย่าง
ครบถ้วนทั่วถึงทุกคน 

 

 

ผลักส่งเงินอุดหนุน
สำหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดทั้งสองแห่ง
ครบทั้ง
ปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

587,260 

 

 

เด็กท่ีเข้ารับบริการที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้งสองแห่งได้รับ
อาหารกลางวันครบ
ทุกคนคิดเป็น 
100% 

 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ังสองแห่งมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายและสติปัญญา 
อย่างสมวัย 

 

 

กองการศึกษา 

 



 
 

 
ลำดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

54. อุดหนุนอาหารกลางวัน เพ่ือให้นักเรียกใน
โรงเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
บริการของ อบต.ตูม 
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณอาหาร
กลางวันอย่างครบถ้วน
และท่ัวถึง 

อุดหนุนงบประมาณ
เพ่ือเป็นค่าอาหาร
กลางวัน แก่โรงเรียน
ในเขตรับผิดชอบ 
จำนวน 4  แห่ง 

1,236,400 เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่บริการของอบต.
ตูม ได้รับการจัดสรร
อาหารกลางวัน คิด
เป็น 100 % 

นักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันที่ถูกหลักอนามัย
ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการอย่างครบถ้วน
ทุกคน 

กองการศึกษา 

 

55. สนับสนุนอาหารเสริม(นม)แก่
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สพฐ.และเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในพ้ืนที่ตำบล
ตูม 

เพ่ือจัดสรรอาหารเสริม
(นม)ให้แก่เด็กในโรงเรียน
และเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูมได้รับอาหาร
เสริม(นม)อย่างทั่วถึง 

จัดซื้ออาหารเสริม
(นม)ให้แก่เด็กใน
โรงเรียน 4 แห่งและ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 แห่ง 

695,924.18 เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนทั้ง 4 แห่ง 
เด็กเล็กในศูนย์เด็ก
เล็กทั้ง 2 แห่งได้รับ
อาหารเสริม(นม) 
ครบ 100% 

เด็กนักเรียนระดับ
อนุบาล-ป.6 โรงเรียน
สังกัดสพฐ.และเด็กเล็ก 
ทุกคนมีพัฒนาการ
ครบถ้วนสมวัยและ
สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

 

56. โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

เพ่ือร่วมส่งเสริมการจัด
งานประเพณีประจำปีของ
ท้องถิ่น 

จัดทำโครงการการจัด
งานประเพณีลอย
กระทง  จำนวน 1 
ครั้ง/ปี 

25,650 อบต.ตูม ได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูมได้มีส่วนร่วมการ
อนุรักษ์ประเพณีของ
ท้องถิ่น 
 
 
 

กองการศึกษา 

 

 



 
 

 
 

ลำดับ 
โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

57. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติ
ธรรมในช่วงเข้าพรรษา 
ประจำปี 2562 

เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติ
ธรรมในช่วงเข้าพรรษา 
ประจำปี 2562 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

ไม่ใช้งบประมาณ ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

สำนักปลัด 

58. โครงการปลูกป่าชุมชนและ
ดูแลป่าชุมชน 

เพ่ือปลูกต้นไม้และดูแล
ป่าชุมชน 

ป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม 

10,000 ป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม 

ป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม 

สำนักปลัด 

59. โครงการอบรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก 

เพ่ือปลูกหญ้าแฝก พ้ืนที่ริมคลองหรือ
สระน้ำ 

300 พ้ืนที่ริมคลองหรือ
สระน้ำในเขตตำบล
ตูม 

พ้ืนที่ริมคลองหรือสระน้ำ
ในเขตตำบลตูม 

สำนักปลัด 

60. โครงการรณรงค์และส่งเสริม
การลดปริมาณขยะ การคัด
แยกขยะ และและการกำจัด
ขยะอย่างถูกวิธี 

เพ่ือให้ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ตำบลตูม มีความรู้
เกี่ยวกับขยะประเภทต่าง 
ๆ ตลอดจนทราบถึง
ปัญหาและผลกระทบที่
เกิดจากขยะ 

พ้ืนที่ตำบลตูมจำนวน 
16 บ้าน 

27,600 ลดปริมาณขยะ
อันตรายในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูมมีความรู้เกี่ยวกับ
ขยะประเภทต่าง ๆ
ตลอดจนทราบถึงปัญหา
และผลกระทบที่เกิดจาก
ขยะ 

สำนักปลัด 

61. โครงการกำจัดวัชพืชและสิ่ง
กีดขวางทางน้ำในเขตพ้ืนที่ 

เพ่ือกำจัดวัชพืชและสิ่งกีด
ขวางทางน้ำในเขตพ้ืนที่ 

ลำคลองภายในพ้ืนที่
ตำบลตูม 

48,000 ลำคลองภายในพ้ืนที่
ตำบลตูม 
 
 
 
 

ลำคลองภายในพ้ืนที่
ตำบลตูม 

สำนักปลัด 



 
 

 
ลำดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

62. โครงการให้ความรู้กับ
ประชาชนด้านการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้ความรู้กับ
ประชาชนด้านการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

300 ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

สำนักปลัด 

63. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ
ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์
พ้ืนที่สีเขียว 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใน
เขตพ้ืนที่ตำบลตูม 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

20,000 ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

สำนักปลัด 

64. โครงการคลองสวยน้ำใส เพ่ือกำจัดวัชพืชในลำ
คลอง 

ลำคลองภายในพ้ืนที่
ตำบลตูม 

49,500 ลำคลองภายในพ้ืนที่
ตำบลตูม 

ลำคลองภายในพ้ืนที่
ตำบลตูม 

สำนักปลัด 

65. สำรวจและปักเขตที่
สาธารณะและทางสาธารณะ
ประโยชน์ 

เพ่ือให้รู้แนวเขตพ้ืนที่ ประชาชนได้รับรู้ถึง
แนวเขตพ้ืนที่ 

ไม่ใช่งบประมาณ ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

สำนักปลัด 

66. โครงการอบรมจัดเวที
ประชาคมเพ่ือทบทวนและ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

เพ่ืออบรมจัดเวที
ประชาคมเพ่ือทบทวน
และจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

6,513 ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

สำนักปลัด 



 
 

 
ลำดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

67. จ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันที่
เป็นกลางเพื่อดำเนินการ
สำรวจความพึงพอใจของ
ผู้บริหารของอบต.ออกแบบ
ประมาณการก่อสร้างและ
สำรวจความพึงพอใจ 

เพ่ือจ้างที่ปรึกษาหรือ
สถาบันที่เป็นกลางเพ่ือ
ดำเนินการสำรวจความ
พึงพอใจของผู้บริหารของ
อบต.ออกแบบประมาณ
การก่อสร้างและสำรวจ
ความพึงพอใจ 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม 

20,000 องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม 

สำนักปลัด 

68. โครงการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ 

เพ่ือออกบริการประชาชน
นอกสถานที่ 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

300 ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

กองคลัง 

69. โครงการจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบกิจการของอบต. 

เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการ
ดำเนินงานของอบต. 

ตลอดปี ประชาชนใน
ตำบลตูม 

ไม่ใช่งบประมาณ ประชาชนร้อยละ 
90 ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของ
อบต. 

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารและสารมา
รถตรวจสอบได้ 

สำนักปลัด 

70. 
 

โครงการจ้างเหมาพัฒนาเว็ป
ไซด์และปรับปรุงระบบข้อมูล
ของอบต. 

เพ่ือพัฒนาเว็ปไซด์และ
ปรับปรุงระบบข้อมูลของ
อบต. 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม 

2,950 องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม 

สำนักปลัด 

 



 
 

 
ลำดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

71. ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ่ือปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม 

ไม่ใช่งบประมาณ องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม 

กองคลัง 

72. โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษา
ดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพอ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
อบต. พนักงานอบต.ตูมและ
ผู้นำชุมชน 

.เพ่ือเสริมสร้างทักษะการ
ทำงานให้คณะผู้บริหารส.
อบต.ผู้นำชุมชน และ
พนักงานอบต.ตูม มี
แนวทางในการบริการ
ชุมชนให้เข็มแข้งและ
ยั่งยืน 

ผู้นำร่วมโครงการ -
คณะผู้บริหาร
(ผู้บริหารที่ปรึกษา
นายก) -ส.อบต. - 
พนักงานอบต.
(พนักงานส่วนตำบล
(พนักงานส่วนตำบล
จ้าง)ผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรกำนัน,ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน) 

233,535 ความสำเร็จของการ
ดำเนินโครงการตาม
แผนพัฒนา 4 ปีของ
อบต.ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 

.คณะผู้บริหารส.อบต. 
พนักงานอบต. และผู้นำ
ชุมชนได้รับความรู้ 
ประสบการณ์ จากการ
ฝึกอบรม และทัศนศึกษา
ดูงาน สามารถนำความรู้
และประสบการณ์ ที่ได้
รับมาปรับได้กับการ
พัฒนาตำบลตูม 

สำนักปลัด 

73. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือเสริมสร้างทักษะการ
ทำงานให้คณะผู้บริหารส.
อบต.ผู้นำชุมชน และ
พนักงานอบต.ตูม มี
แนวทางในการบริการ
ชุมชนให้เข็มแข้งและ
ยั่งยืน 

ผู้นำร่วมโครงการ -
คณะผู้บริหาร
(ผู้บริหารที่ปรึกษา
นายก) -ส.อบต. - 
พนักงานอบต.
(พนักงานส่วนตำบล
(พนักงานส่วนตำบล
จ้าง)ผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรกำนัน,ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน) 

124,249 ความสำเร็จของการ
ดำเนินโครงการตาม
แผนพัฒนา 4 ปีของ
อบต.ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 

.คณะผู้บริหารส.อบต. 
พนักงานอบต. และผู้นำ
ชุมชนได้รับความรู้ 
ประสบการณ์ จากการ
ฝึกอบรม และทัศนศึกษา
ดูงาน สามารถนำความรู้
และประสบการณ์ ที่ได้
รับมาปรับได้กับการ
พัฒนาตำบลตูม 

สำนักปลัด 



 
 

 
ลำดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

74. โครงการจัดงานพระราชพิธี
และวันสำคัญของชาติ 

เพ่ือเทิดทูลสถานบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

ไม่ใช่งบประมาณ ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

สำนักปลัด 

75. อุดหนุนรัฐพิธีอำเภอปักธงชัย เพ่ืออุดหนุนรัฐพิธีอำเภอ
ปักธงชัย 

อำเภอปักธงชัย 10,000 อำเภอปักธงชัย ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

สำนักปลัด 

76. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้บริการประชาชนและการ
ปฏิบัติของพนักงานและ
เจ้าหน้าที่ 

เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพ
ให้บริการประชาชนและ
การปฏิบัติของพนักงาน
และเจ้าหน้าที่ 

พนักงานและ
เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม 

งบประมาณ
เดียวกับการพัฒนา
บุคลากร 

พนักงานและ
เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วน 

พนักงานและเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วน 

สำนักปลัด 

77. โครงการบำรุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ 
อบต. 

เพ่ือบำรุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ 
อบต. 

ทรัพย์สินต่างๆของ
อบต. 

203,741.14 ทรัพย์สินต่างๆของ
อบต. 

ทรัพย์สินต่างๆของอบต. สำนักปลัด 

78. 
 

โครงการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมหมู่บ้านที่ร่วม
ดำเนินกิจกรรมในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

เพ่ือให้ประชาชนเข้าร่วม
ตรวจสอบโครงการต่าง ๆ 

โครงการต่าง ๆ 35,000 โครงการต่าง ๆ โครงการต่าง ๆ สำนักปลัด 

79. การบริหารจัดการภายใน
อบต.ด้านการรับรองพิธีการ 

เพ่ือรับรองคณะผู้ตรวจ
งาน ผู้เข้าดูงานของอบต.
ตูม 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม 

15,000 องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม 

สำนักปลัด 

 



 
 

 
 

ลำดับ 
โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

80. โครงการจ้างเหมา/เช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสารประจำสำนักงาน 

เพ่ือจ้างเหมา/เช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสารประจำ
สำนักงาน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม 

อยู่ในจ้างเหมา
บริการ 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม 

สำนักปลัด 

81. การพัฒนาบุคลากรของอบต. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ
อบต. 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม 

310,424 องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม 

สำนักปลัด 

82. โครงการวางและปรับปรุงผัง
เมือง 

เพ่ือวางและปรับปรุงผัง
เมือง 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม 

ไม่ใช่งบประมาณ องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม 

สำนักปลัด 

83. โครงการจ้างเหมา/จัดทำป้าย
บอกทาง,ป้ายแนะนำ ป้าย
ประชาสัมพันธ์สถานที่และ
อ่ืน ๆ ในเขตพ้ืนที่ตำบลตูม 

เพ่ือจ้างเหมา/จัดทำป้าย
บอกทาง,ป้ายแนะนำ 
ป้ายประชาสัมพันธ์
สถานที่และอ่ืน ๆ ในเขต
พ้ืนที่ตำบลตูม 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม 

อยู่ในจ้างเหมา
บริการ 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม 

สำนักปลัด 

84. โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
ตระหนักถึงความสำคัญ
ของและบทบาทหน้าที่
อันพึงกระทำในสังคม 

จัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันเด็ก
แห่งชาติ 1 ครั้ง  

30,675 เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปเข้า
ร่วมกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติไม่น้อยกว่า 
80 คน 

เด็ก เยาวชนประชาชน
ทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมเด็กได้ตระหนัก
ถึงความสำคัญของตนเอง 

กอง
การศึกษา 

85. ค่าสาธารณูปโภคศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือจ่ายค่าสาธารณูปโภค
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 2 แห่ง 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 2 แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 
แห่ง 

กอง
การศึกษา 

 



 
 

 
 

 
ลำดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

86. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

กองการศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
2 แห่ง 

 กองการศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
2 แห่ง 

กองการศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 แห่ง 

กอง
การศึกษา 

87. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

กองการศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
2 แห่ง 

 กองการศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
2 แห่ง 

กองการศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 แห่ง 

กอง
การศึกษา 

88. จัดซื้อถังดับเพลิงสำหรับศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวัง
วารีวน 

เพ่ือจัดซื้อถังดับเพลิง
สำหรับศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดวังวารีวน 

ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์วัดวังวารีวน 

 ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์วัดวังวารีวน 

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
วัดวังวารีวน 

กอง
การศึกษา 

89. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ประชาชนและ
เยาวชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

ไม่ใช้งบประมาณ ประชาชนและ
เยาวชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

ประชาชนและเยาวชนใน
เขตพ้ืนที่ตำบลตูม 
จำนวน 16 บ้าน 

สำนักปลัด 

90. สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตำบลตูม 

เพ่ือส่งเสริมเป็น
หลักประกันสุขภาพตำบล
ตูม 

ตามโครงการ อบต.  100%ของ
งบประมาณสมทบ 

ประชาชนตำบลตูมมี
หลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า 

สำนักปลัด 

 
 
 



 
 

 
 

ลำดับ 
โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

91. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน 

เพ่ือสนับสนุนเยาวชน
ประชาชนได้มีการออก
กำลังกายและสร้างความ
สามัคคี 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

ไมใช่งบประมาณ 
 

ประชาชนในพื้นท่ี
ตำบลตูมทั้ง 16 
หมู่บ้าน เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนประชาชนได้มี
การออกกำลังกายและ
สร้างความสามัคคี 

กอง
การศึกษา 

92. โครงการอบรมให้ความรู้ใน
การป้องกันและเฝ้าระวังไฟ
ป่า 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ใน
การป้องกันและเฝ้าระวัง
ไฟป่า 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

ไมใช่งบประมาณ ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

สำนักปลัด 

93. โครงการจัดงานพระราชพิธี
และวันสำคัญของชาติ 

เพ่ือเทิดทูลสถานบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

ไม่ใช่งบประมาณ ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูม จำนวน 16 
บ้าน 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่     
21 ตุลาคม  2562 เป็นดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 20 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 65 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10 10 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 10 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 5 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 
 3.8 แผนงาน       5 5 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 

รวมคะแนน  100 1๐๐ 
 
  1. พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม  )  ได้คะแนนสูงสุด...๒๐......คะแนน ที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐาน ซึ่งเป็นข้อมูลใน ส่วนที่ ๑ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยข้อมูล ด้านกายภาพ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง  ประชากร สภาพทางสังคม  ระบบบริการพ้ืนฐาน ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
เกษตรและแหล่งน้ำ) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติ มีข้อมูลครบถ้วนสมบรูณ์ 
  2. พบว่าประเด็น.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  ได้คะแนนสูงสุด  ๑๕  คะแนน 
จากตรวจสอบ  
พบว่า  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  ได้มีการวิเคราะห์จาก SWOT และ Demand รวมถึงศักยภาพ
ของท้องถิ่นโดยมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  การวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เป็น
การประเมินสถานการณ์ที่ครอบคลุมการวิเคราะห์ถึงโอกาส ภาวะคุกคามหรือข้อจำกัดอันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายใน ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นว่าอยู่ ณ จุดไหน และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
ในอนาคต 
 



 

   3. พบว่า  ประเด็นยุทธศาสตร์  ได้คะแนน ๖๕  คะแนน มีเหตุผล ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑  การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า   

มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 
๑๒และ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
 ๓.๒ การกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบล  จากการตรวจสอบ
ข้อมูล พบว่ามีการกำหนดขอบเขต กิจกรรมที่สำคัญจำเป็นแก่การดำเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ขององค์กรที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยังยืนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจ
หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้อย่างชัดเจน 

 ๓.๓ การกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น  จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า มีความ
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น  มีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายในอนาคต ที่มีความชัดเจน
ความเป็นไปได้ในการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายภายใต้เงื่อนไขของศักยภาพและข้อจำกัดของท้องถิ่นที่มีอยู่และ
ภารกิจอันจะเป็นแนวทาง/วิธีการที่นำไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นและสามารถตรวจสอบ วัดผลความสำเร็จได้ 

  ๓.๔ ความชัดเจนของชื่อโครงการ จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีจำนวน  172 
โครงการ  พบว่า ชื่อโครงการที่เขียนไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความชัดเจนว่าจะดำเนินการเรื่องอะไร 

๓.๕ งบประมาณ  มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการที่จะดำเนินการจริง โดยการ
ประมาณราคาจากราคากลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 20 
 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะ

ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะ
ของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ
และจำนวนประชากร ฯลฯ 

2 2 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

2 2 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของ
ที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

2 2 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

2 2 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3 2 

รวม 20 19 
       ความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    จากการตรวจสอบข้อมูล สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล มีความ
ครบถ้วนสมบรูณ์ มีความถูกต้อง เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับกับลักษณะสภาพทั่วไปตามความเป็นจริงในพ้ืนที่เขต
องค์การบริหารส่วนตำบล 
 
  



 

 
  1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
1 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

2 1 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

2 2 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น 

2 2 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 2 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-
Strength (จุ ดแข็ ง ) W-Weakness (จุ ด อ่ อน ) O-Opportunity (โอกาส ) และ T-Threat 
(อุปสรรค) 

2 2 

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

2 2 

2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

2 2 

2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/
ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1 

รวม 15 14 
 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  
       จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า  การวิเคราะห์ข้อมูลสภาวการณ์และศักยภาพมีความสอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 
 



 

 
  1.4 ยุทธศาสตร์ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
3 ยุทธศาสตร์ 65 65 

 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 10 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 9 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 

10 9 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ โอกาสและศักยภาพที่ เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจน
ในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะ
เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  

5 5 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

5 5 

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่
การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 
 

5 5 



 

 
 
 
 

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 5 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 5 

รวม 65 62 
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
           จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความสอดคล้องกับ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น รวมถึงมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  และยุทธศาสตร์จังหวัด  วิสัยทัศน์มีความชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย
ได้  กลยุทธ์มีความชัดเจนในการดำเนินงานให้บรรลุต่อวิสัยทัศน์ที่วางไว้   เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล
ยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนกัน รวมทั้งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) มีความชัดเจน  ส่วน
แผนงานสามารถนำไปจัดทำโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...ครั้งที่  4/2562 เมื่อวันที่                           
21   ตุลาคม  2562 เป็นดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน       เชิงปริมาณ  10 10 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน       เชิงคุณภาพ  10 10 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 10 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 60 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5 5 
 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 5 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ   
5 5 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 5 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 5 
 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 

รวมคะแนน  100 100 
  1.  พบว่าประเด็น การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด.....๑๐........คะแนน  
   ที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากการสรุปสถานการณ์พัฒนา  มีความครอบคลุมในทุกมิติ  ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
ตำบลนาโพธิ์  
  2.  พบว่าประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ   เชิงปริมาณ ได้คะแนน
สูงสุด ๑๐ คะแนน  ที่เป็นเช่นนั้น  เนื่องจากการนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามารถนำไปดำเนินการได้
จริง โดยการนำเข้าบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย สามารถใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.  พบว่าโครงการพัฒนา ได้คะแนน ๖๕ คะแนน  ที่เป็นเช่นนั้น เนื่องมาจาก 
๓.๑ ชื่อโครงการมีความชัดเจน  จากจำนวนโครงการทั้งหมด....165...โครงการ  ในปีงบประมาณ  



 

พ.ศ.๒๕๖2  มีความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กำหนดไว้  ซึ่งในการตั้งชื่อโครงการมีความชัดเจน    สามารถบอกได้ว่ามุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต  

๓.๒ การกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 172 โครงการ ใน 
ปีพ.ศ. ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective)  สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลและวิธีการดำเนินงาน  
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

๓.๓ การนำผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. 01 มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นในเทศบัญญัติได ้
           ๓.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2)การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
           3.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
           ๓.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 
  ๓.๗  โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 
  ๓.๘ โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม แก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐาน
ความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่



 

ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
(LSEP) 
  ๓.๙ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล  (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภ าพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ
กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
  ๓.๑๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล
หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(วันที่ 1 ตลุาคม 2561 – 30กันยายน 2562) 
 3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   (เก็บข้อมูลประชาชนตำบลตูม หมู่ที่ ๑-๑6 จำนวน ๑๐๐ ชุด)  

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
(คน) 

ร้อยละ 

1 เพศ   
 - ชาย ๓7 0.37 

- หญิง 63 0.63 
2 อายุ   

 - 15-19 ปี ๓ 0.03 
- 20-30 ปี ๔ 0.04 
- 31-40 ปี ๑๘ 0.18 
- 41-50 ปี 20 0.20 
- 51-60 ปี 39 0.39 
- 61ปีขึ้นไป ๑๖ 0.16 

3 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน   
 - น้อยกว่า 5 ป ี 1 0.01 

- 5-10 ปี 9 0.09 
- 11-20 ปี 14 0.14 
- 21-30 ปี 26 0.26 
- มากกว่า 30 ป ี 50 0.50 

4 ระดับการศึกษา   
 - ประถมศึกษา 68 0.68 

- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 22 0.22 
- ปริญญาตร ี 7 0.07 
- สูงกว่าปริญญาตร ี 3 0.03 

5 อาชีพหลัก   
 - รับราชการ 9 0.09 

- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 3 0.03 
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 8 0.08 

 - นักเรียนนักศึกษา 9 0.09 
 - เกษตรกร 65 0.65 
 - อ่ืน ๆ   6 0.06 
จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  1) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 0.63 
  2) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ อยู่ในช่วงอายุ ๕๑ – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.39 
  3) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน มากกว่า 30 ปี คิดเป็น
ร้อยละ ๐.๕๐ และผู้ที่มีระยะเวลาพักอาศัยในหมู่บา้นน้อยที่สุดคือ ๑ ปี คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ 
  ๔) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มีระดับการศึกษาในระดับชัน้ประถมศึกษา คิดเปน็ร้อยละ 0.68 
             ๕) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 0.๖๕ 



 

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๑. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมในภาพรวมมากน้อย

เพียงใด 

ประเด็น 
ความพึงพอใจของประชาชน 

พอใจมาก 
(๑๐ คะแนน) 

พอใจ 
(๗ คะแนน) 

ไม่พอใจ 
(๔ คะแนน) 

๑) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 17 คน ๗๒ คน ๑๑ คน 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม ๒๑ คน ๗๑ คน ๘ คน 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๑๖ คน ๘๑ คน ๓ คน 
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ ๑๔ คน ๗๙ คน ๗ คน 
๕)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๖ คน ๘๘ คน ๖ คน 
๖) มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๑๗ คน ๗๙ คน ๔ คน 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๗  คน 83 คน 10 คน 
๘) มีการแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๑๓ คน 84 คน 3 คน 
๙) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๒๑ คน 77 คน 3 คน 

คิดเป็นร้อยละะ 14.55% 79.33% 6.22% 
           จากการสำรวจกลุ่มตวัอย่างประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูมจำนวน ๑๐๐ คน  ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๑ – 
หมู่ที่ ๑6  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมในภาพรวม  ดังต่อไปนี้ 

 ๑. มีความพึงพอใจมาก  ต่อผลการดำเนินงาน  คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๕ %   
     ๒. มีความพึงพอใจ  ต่อผลการดำเนนิงาน   คิดเปน็ร้อยละ ๗๙.๓๓ %  
     ๓. มีความพึงพอใจน้อย ต่อผลการดำเนนิงาน  คิดเปน็ร้อยละ  ๖.๒๒ %   
  

2.ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมจำแนกตามยุทธศาสตร์ 
 ๒.๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเด็น 
พอใจมาก 

(๑๐ คะแนน) 

๑) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.22 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 7.03 
๓) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.16 
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.09 
๕)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.01 
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.03 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.26 
๘) มีการแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.07 
๙) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.12 

                                                                   คิดเป็นร้อยละ 7.11 
       จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๗.๑๑ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 

 
 
 



 

    ๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ประเด็น 
พอใจมาก 

(๑๐ คะแนน) 

๑) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.33 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 7.40 
๓) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.12 
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.09 
๕)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.21 
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.01 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.44 
๘) มีการแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.76 
๙) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.56 

                                                                   คิดเป็นร้อยละ 7.32 
       จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๗.๓๒ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
 
   ๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

ประเด็น 
พอใจมาก 

(๑๐ คะแนน) 

๑) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.54 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 7.32 
๓) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.44 
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 6.88 
๕)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.33 
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.12 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.45 
๘) มีการแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.66 
๙) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.12 

                                                                   คิดเป็นร้อยละ 7.32 
       จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิต พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๗.๓๒ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   ๒.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 

ประเด็น 
พอใจมาก 

(๑๐ คะแนน) 

๑) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.12 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 7.22 
๓) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.04 
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.12 
๕)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.99 
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.12 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.12 
๘) มีการแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.33 
๙) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.77 

                                                                   คิดเป็นร้อยละ 7.09 
       จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๗.09 จากคะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนน 

 
   ๒.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
พอใจมาก 

(๑๐ คะแนน) 

๑) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.55 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 7.00 
๓) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.12 
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.88 
๕)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.22 
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 6.77 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.22 
๘) มีการแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.55 
๙) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 688 

                                                                   คิดเป็นร้อยละ 7.24 
       จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๗.๒๔ จากคะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

๒.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ประเด็น 
พอใจมาก 

(๑๐ คะแนน) 

๑) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.55 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 7.00 
๓) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.12 
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.88 
๕)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.22 
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 6.77 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.22 
๘) มีการแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.55 
๙) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 688 

                                                                   คิดเป็นร้อยละ 7.24 
       จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๗.๒๔ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
 



โครงการทัง้หมดของปี2562
100%

บรรจใุนเทศบญัญติั
งบประมาณ
46.42%

โครงการท่ีไมไ่ด้
ด าเนินงาน

0

ด าเนินการแลว้เสร็จ
100%

ยุทธศาสตรด์้านโครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการทัง้หมดของปี2562

บรรจใุนเทศบญัญติังบประมาณ

โครงการท่ีไมไ่ดด้ าเนินงาน

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ส่วนที่ 4  
สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
    1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  เป็นการพัฒนาท้องถิ่นในการลงทุนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง  ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นได้ด้วยความ
สะอาด ขยายไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตบริการประปา ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได้มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 56 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 46.42 %  โครงการพัฒนาที่
นำเข้าบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖2 จำนวน 26 โครงการ  จำนวนโครงการที่ดำเนินแล้ว
เสร็จเรียบร้อยจำนวน  26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 %  จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินงาน  จำนวน  -  โครงการ 
คิดเป็น -  % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

แผนภูมิแสดงระดับความสำเร็จตามยุทธศาสตร์: ด้านโครงพ้ืนฐาน 



 

 

    1.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  เป็นการพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาศักยภาพคนใน
ท้องถิ่น  ส่งเสริมศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้า  การเกษตร  เพ่ิมทักษะอาชีพอาชีพ
ของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ  สนับสนุนภาคการผลิต/การบริการอย่างเชื่อมโยงและเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า/ผลิตภัณฑ์  
เพ่ิมผลผลิตและรายได้  ศักยภาพการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการเกษตรกร สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร  เชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์  เชื่อมโยงตลาดและกระจายนักท่องเที่ยวไปสู่ตำบล  อำเภอและจังหวัดใกล้เคียง 
ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ได้มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 14  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 100   โครงการพัฒนาที่นำเข้าบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖2 จำนวน 14 
โครงการ  โครงการพัฒนาที่ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยจำนวน 3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 21.42 %  จำนวนโครงการที่
ไม่ได้ดำเนินงาน  จำนวน 11 โครงการ คิดเป็น 78.57 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             แผนภูมิแสดงระดบัความสำเร็จตามยุทธศาสตร์: ด้านเศรษฐกิจ  

โครงการตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินปี 2562

100%

น าเขา้บรรจใุนเทศบญัญติั
100%

ด าเนินการเสร็จ
21.42%

โครงการท่ีไมไ่ดด้ าเนินงาน
78.57%

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกจิ

โครงการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินปี 2562

น าเขา้บรรจใุนเทศบญัญติั

ด าเนินการเสร็จ

โครงการท่ีไมไ่ดด้ าเนินงาน



โครงการท่ีบรรจใุน
แผนพฒันาทอ้งถ่ินสี่ปี

100%

น าเขา้บรรจใุนเทศบญัญติั
93.18%

โครงการท่ีไมไ่ดด้ าเนินงาน
43.90%

โครงการท่ีด าเนินงานแลว้
เสร็จ

56.03%

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการท่ีบรรจใุนแผนพฒันาทอ้งถ่ินสี่ปี

น าเขา้บรรจใุนเทศบญัญติั

โครงการท่ีไมไ่ดด้  าเนินงาน

โครงการท่ีด าเนินงานแลว้เสร็จ

 
  1.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เป็นการพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาจัดการที่อยู่
อาศัยที่มั่งคงถาวรและส่งเสริมสวัสดิการ  พร้อมเครื่องสาธารณูปโภคให้แก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ เช่นผู้
ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ฯลฯ ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจาก
อุบัติเหตุอาชญากรรม  และสาธารณภัยต่าง ๆ สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของชุมชน  เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ
ร่างกายจิตใจให้แก่ประชาชน  ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย  สนับสนุนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานในท้องถิ่น  ได้มีโครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต จำนวน 44โครงการ  คิดเป็นร้อย
93.18 %  โครงการพัฒนาที่นำเข้าบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖2 จำนวน 41 โครงการ 
โครงการพัฒนาที่ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยจำนวน 23 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 56.03 %   จำนวนโครงการที่ไม่ได้
ดำเนินงาน  จำนวน 18 โครงการ คิดเป็น 43.90 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงระดับความสำเร็จตามยุทธศาสตร์: ด้านการพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต   



  1.1.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี  เป็นการพัฒนาสนับสนุน
การจัดการศึกษาทั้งในและนอนระบบ ตลอดจนการศึกษาตลอดชีวิตให้มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพและเที่ยงธรรม  จัดตั้ง
สภาวัฒนธรรมตำบลตูม  และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ได้มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร    จำนวน 20 โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ 11% โครงการพัฒนาที่นำเข้าบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖2 จำนวน ๑0 โครงการ 
โครงการพัฒนาที่ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยจำนวน 6 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 10.25% จำนวนโครงการที่ไม่ได้
ดำเนินงาน  จำนวน 2 โครงการ คิดเป็น 60 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงระดับความสำเร็จตามยุทธศาสตร์: ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี 

โครงการในแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินสี่ปี ปี2562

100%
น าเขา้บรรจใุนเทศบญัญติั

11%

ด าเนินการเสร็จเรียบรอ้ย
10.25%

โครงการท่ีไมไ่ด้
ด าเนินงาน
60%

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี

โครงการในแผนพฒันาทอ้งถ่ินสี่ปี ปี2562

น าเขา้บรรจใุนเทศบญัญติั

ด าเนินการเสร็จเรียบรอ้ย

โครงการท่ีไมไ่ดด้ าเนินงาน



 
  1.1.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นการพัฒนาท้องถิ่นในด้านการ 
ส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศ  ป่าไม้  ทรัพยากรชายฝั่งลุ่มน้ำ  สร้างจิตสำนึกของเอกชน  
ประชาชนในการผลิตโดยมุ่งเน้นรับผิดชอบต่อสังคม  และลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  การขุดลอกคลองน้ำเพ่ือกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง  การ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างถูกต้อง  การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ในชุมชน  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ได้มีโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 % โครงการพัฒนาที่นำเข้า
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖2 จำนวน 10 โครงการ โครงการพัฒนาที่ดำเนินงานเสร็จ
เรียบร้อยจำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70% จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินงาน  จำนวน 3 โครงการ  
คิดเป็น 30 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการในแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินสี่ปี ปี2562

100%

น าเขา้บรรจใุนเทศบญัญติั
100%

ด าเนินการเสร็จเรียบรอ้ย
70%

โครงการท่ีไมไ่ด้
ด าเนินการ
30%

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

โครงการในแผนพฒันาทอ้งถ่ินสี่ปี ปี 2562

น าเขา้บรรจใุนเทศบญัญติั

ด าเนินการเสร็จเรียบรอ้ย

โครงการท่ีไมไ่ดร้ด าเนินการ

แผนภูมิแสดงระดับความสำเร็จตามยุทธศาสตร์: ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 



 
  1.1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  เป็นการพัฒนาท้องถิ่นในด้านการ 
ส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารเพ่ือปรับกระบวนทัศน์และเสริมสร้างศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาทางการเมือง และการใช้สิทธิเลือกตั้ง  ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและ
บุคลากรภาครัฐสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่งเสริมการนำระบบ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและมีศูนย์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ได้มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี  จำนวน 23  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 % โครงการพัฒนาที่นำเข้าบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖2 จำนวน 19 โครงการ โครงการพัฒนาที่ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยจำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
82.60 % จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินงาน  จำนวน 4 โครงการ คิดเป็น 17.39 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

  

โครงการในแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินสี่ปี ปี2562

100%

น าเขา้บรรจใุนเทศบญัญติั
82.60%

ด าเนินการเสร็จเรียบรอ้ย
1882.60%

โครงการท่ีไมไ่ดด้ าเนินการ
17.39%

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

โครงการในแผนพฒันาทอ้งถ่ินสี่ปี ปี 2562

น าเขา้บรรจใุนเทศบญัญติั

ด าเนินการเสร็จเรียบรอ้ย

โครงการท่ีไมไ่ดด้ าเนินการ

แผนภูมิแสดงระดับความสำเร็จตามยุทธศาสตร์: ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
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