
บทน า 
  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง           
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562   ตามมาตรา 67 และ มาตรา 68   และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ    
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานราชการที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมาก และเป็นหน่วยงานรัฐในพ้ืนที่ที่สามารถบ าบัดทุกข์ แก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้เป็นอันดับแรก              
แตอ่ย่างไรก็ดอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ  และ
วัสดุ อุปกรณ์  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มีความ
โปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่ง            
ที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนด
แผนสามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วย 

  ด้วยเหตุที่การวางแผนมีความส าคัญ 5 ประการ คือ (1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหา
ความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  (2) ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร                  
(3) ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  (4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงาน             
ที่ซ้ าซ้อนและ(5) ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  ดังนั้นการวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้คือ                
ท าให้การด าเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย  เป็นการประหยัด ลดความไม่แน่นอนใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม  ส่งเสริม
ให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พัฒนาแรงจูงใจ  พัฒนาการแข่งขัน  และท าให้เกิดการประสานงานที่ดี 

  ดังนั้น  การวางแผนจึงเป็น  “การพิจารณา และก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย                    
ที่ปรารถนา  เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบัน และอนาคต (Where we are to  where                      
we  want to )  เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น  ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญา          
ที่พิจารณา  ก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน  มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเน              
อย่างใช้ดุลยพินิจ   ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า “การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System  attempt)             
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา” 

  จากที่กล่าวมาข้างต้น  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม   
แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถงึผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ได้ “ระบบติดตาม”  จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง             
“ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิ ทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง               
“ระบบประเมินผล”  ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า  ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่
อย่างไร  เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  ขยายขอบเขต  หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน ซึ่งเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 [แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที3่)  พ.ศ. 2561] ข้อ 29  
 
ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผน 
  การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการ
อยู่ โดยที่ “การติดตาม” (monitoring)  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา  เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ  (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว  ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง  



 

ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่า         
ที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

  ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว  จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน 
(cost – effective)  ด าเนินงานด้านต่างๆ  ยก ตัวอย่างเช่น  การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
ของโครงการต่างๆ,  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา,การติดตามดูความสามารถ           
ในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย, การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ 
และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 

  การวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  
บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว  โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการ
ติดตามประจ าไตรมาส  หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา ( full-time) เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความ
เชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด 
  ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับ       
การติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  การขยายขอบเขต  หรือการยุติการ
ด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงาน            
ที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผล  
เป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็น           
การตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้  
การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้  การประเมินผลยังถือเป็น
กระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ  มีความ
เที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

  
การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  มีฐานความคิดว่า

ระบบติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด  ดังนั้น  ระบบอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น
ก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะด าเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน  และจะส่งผลต่อการ
ติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกัน   

 จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มต้นของระบบการติดตามว่าเริ่ม
จากการได้รับทรัพยากรไปเพ่ือด าเนินงาน  โดยจะมุ่ง เน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา                       
(input  monitoring)  และการติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
(performance   monitoring)  การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบเพ่ือที่จะน าไปสู่การปรับปรุง
แก้ไขในเชิงการบริหารแผน  เพ่ือให้งานด าเนินต่อไปจนจบตามเวลา  และยังจะมีระบบประเมินผลมาประเมินว่า
เมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิต (out put) และผลลัพธ์ (in put)  ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายหรือเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด  อย่างไรก็ดี  ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจาก
การจัดท าแผนปฏิบัติการนั่น คือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการติดตามและประเมินผล  ก็จะท า
ให้ระบบติดตามและประเมินผลท าหน้าที่ของระบบไปได้ หากแต่แผนไม่เอ้ือต่อการติดตาม  เช่นขาดความชัดเจน 
หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ  ก็อาจท าให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกล่าว
มีปัญหาได ้
 

ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตามและประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความส าเร็จ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดไว้หรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด 

 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 [ฉบับที่2 (พ.ศ. 2559)] ข้อ 29 ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ขั้นตอนที่ 2   ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ขั้นตอนที่ 3   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่ างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
   
 
 



 

 
องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล 
 ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ ประกอบไปด้วย องค์ประกอบ 3 ส่วน
หลัก คือ ส่วนของปัจจัยน าเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) และส่วนของการประเมินผล
ผลลัพธ์ (Output, Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ 

 1. ปัจจัยน าเข้า (Iput) คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง “มี” เพ่ือน าเข้าสู่ระบบติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว โดยผู้ประเมิน  ผู้ถูกประเมิน และเครื่องมือในการ               
ประเมิน ฯลฯ แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วที่มีอยู่แล้ว จะถูกรวบรวมฐานข้อมูลเพ่ือน ามา
วิเคราะห์   ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ในครั้งนี้  ได้แก่  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการทบทวนว่าการจัดท าแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร 

 2. กระบวน (Process)  คือ   การติดตามในขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ท าให้ทราบว่า แผนยุทธศาสตร์ที่ได้
ก าหนดไว้ดีหรือไม่ สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า นอกจากนี้ การติดตามในทุกช่วงของแผนยังสามา รถเป็น 
“สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Eaely  Warning  System) ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้สามารถเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะ
สามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ การติดตามครั้งนี้ ใช้เครื่องมือ แบบรายงานแบบที่ 2  แบบติดตามผล
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการด าเนินงานของโครงการ และ
การเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

 3. ผลลัพธ์ (Output, Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูกเรียกว่า “การประเมินแผน
ยุทธศาสตร์” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ ที่ผ่านมาในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้น
เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ โดยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับ
บุคลากร หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ และเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นในแผนต่อไป
ในอนาคต โดยใช้เครื่องมือ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญในการ
ประเมินได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  ต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ความพึงพอใจของ ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัด
ที่เลือก    

 นอกจากนั้นการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจะใช้การประเมินใน
รูปแบบคณะกรรมการ  โดยเมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนได้ประชุมเพ่ือก าหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแล้ว  คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต้องมีหน้าที่ในการตรวจประเมิน
ติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วอีกทางด้วย 
 
 
 
 
 
 



 

แบบรายงาน 
 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วยแบบ
รายงาน  ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
                                                                                                 
 
 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

การประเมินการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

(แบบ 1) 

แบบติดตามแผนฯ 
(Process) 

แบบประเมินผลแผน 
(Output) 

แบบติดตามและ
ประเมินผลการ

ด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

(แบบ 2) 

แบบประเมินผล 
การด าเนินตามแผน 

ยุทธศาสตร์ 
(แบบ 3/1) 

แบบประเมินความพอใจต่อ 
ผลการด าเนินงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม(แบบ 3/2) 



 

ค าอธิบาย 
แบบที่ 1 การช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่า ด าเนินการครบถ้วนทุกข้ันตอน มากน้อยเพียงใด 

 2. ประโยชน์ 
  เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วในการประเมินตนเอง ว่ามีการด าเนินการ
เป็นไปตามข้ันตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ทีถู่กต้องหรือไม่  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจะเป็นผู้กรอก
ข้อมูล  

 3. ระยะเวลาในการติดตาม 
  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการ
ประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งที่มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จะมีก าหนดระยะเวลาในการจัดท าแผนแตกต่างกันไป 

 4. องค์ประกอบของแบบ 
  แบบประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  ส่วนที่ 1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ส่วนที่ 2 ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด 13 ข้อ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 6 ข้อ  และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 7  ข้อ  (ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอบว่ามีการ
ด าเนินการ/ไม่มีการด าเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการช่วยก ากับนั่นเอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ค าชี้แจง: แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว............................................................................. 
 

ประเด็นการประเมิน มี 
การด าเนินงาน 

ไม่ม ี
การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น √  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน √  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ √  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน √  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันา 

√  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล √  
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน √  
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

√  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถ่ิน 

√  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

√  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื √  
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา √  
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัด √  
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา √  
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ √  

 
 
 
 
 
 

แบบ 1 



 

ค าอธิบาย 
แบบที่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ   

(1) การติดตามผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(2) ผลการด าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

2. ประโยชน์ 
  เป็นเครื่องมือส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ซึ่งนอกจากจะ
ท าให้รับทราบถึงสถานการณ์ในการด าเนินงานแล้ว  ยังสามารถใช้เป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” ว่าแผน
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนด สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ 
  

3. ระยะเวลาในการติดตาม 
  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการติดตามผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 โดยรายงาน             
ผลการติดตามและประเมินผลให้กับประชาชนต าบลวอแก้วทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  
 
 
 



 

 
 

 
 
 
ค าชี้แจง: แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเองในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
    1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
    2. รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
   3. จ านวนโครงการและงบประมาณ   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ 

ปีที่  2 
พ.ศ. 2562 

ปีที่ 3 
พ.ศ.   2563 

ปีที่  4 
พ.ศ. 2564 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 105 148,188,200.00 83 143,061,700.00 76 141,007,200.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10 990,000.00 7 540,000.00 15 3,307,000.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 76 14,386,500.00 74 14,269,500.00 73 14,289,500.00 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 8 415,000.00 9 465,000.00 9 465,000.00 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 27 7,865,000.00 24 7,675,000.00 25 7,695,000.00 

รวม 226 171,844,700.00 197 166,011,200.00 198 166,763,700.00 

แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 แบบ 2 



 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ต่อ) 
 4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการในแผน 

ที่น ามาด าเนินการ 
จ านวนโครงการที่

แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
มีการยกเลิก 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 15 18.31 10 13.70 4 5.63 1 1.41 - - 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 2.82 2 2.74 -  - - - - 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 45 63.38 38 52.05 - - 7 9.86 - - 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7 9.86 2 2.74 - - 5 7.04 - - 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 4 5.63 1 1.37 1 1.41 2 2.82 - - 

รวมทั้งสิ้น 73 100.00 53 72.60 5 7.04 15 21.13 - - 
 

 แบบ 2(ต่อ) 



 

 
ยุทธศาสตร์และโครงการในปี...2562........  

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏ 
อยู่ในแผน 

จ านวนโครงการใน 
ข้อบัญญัติฯ 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

(จ่ายขาดเงินสะสม) 
 

รวม 

ร้อยละ
โครงการ 

ที่น ามาจัดท า
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการที่ได้

ปฏิบัติ 

ร้อยละ 
โครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

105 11 4 15 6.64 14 6.91 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 2 - 2 0.88 2 0.89 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 76 45 - 45 19.91 38 16.81 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 8 7 - 7 3.10 2 0.89 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

27 4 - 4 1.77 2 0.89 

รวม 226 69 4 73 32.30 58 25.67 
 
 
 
 



 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ที่น ามาปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 

โอน
งบประมาณ

เพ่ิม 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายวัดทุ่งผา หมู่ 1  

250,000.00          242,000.00       242,000.00    

2 โครงการ ก่อสร้างรางระบาย
น้ า คอนกรีต บริเวณข้าง
บ้านเลขท่ี 1 ถึง ล าห้วย 
แม่เปิ้บ หมู่ที่ 2  

   41,700.00           41,000.00         41,000.00   

3 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า บ้านนายสุทัศน-์นางไล 
หมู่ 3  

   50,000.00            45,700.00         45,700.00    

4 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. ซอย 3  
หมู่ 3 

200,000.00          199,800.00  - งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัต ิ
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายทาง ลป.ถ.86.003 หมู2่ 
เชื่อม หมู่ 4 (สายป่าช้า หมู่ 
4)  

375,600.00          364,900.00       364,900.00    

6 โครงการ ปรบัปรุงผิวจราจร
เดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์
คอนกรีต ตั้งแต่บริเวณสะพาน 
ถึงแยกป่าช้า บ้านทุ่งหก หมู่ 
5  

250,000.00          248,000.00       248,000.00    

7 โครงการขยายถนน จากหน้า
บ้านเลขท่ี 15/1 ถึงปาก
ทางเข้าหมู่บ้านทุ่งง้ิว หมู่ที่ 6  

262,600.00          245,000.00       245,000.00    

8  โครงการ ก่อสร้างดาด
คอนกรีต ล าเหมืองทุ่งเหล่า 
หมู่ที่ 2  

100,400.00            97,900.00         97,900.00    

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
เดิม โดยการเสริมผิว PARA - 
ASPHALT CONCRETE ถนน
สายทางไปวัดดอยแล หมู่ที่ 3 

          710,000.00                   -    ขอใช้
จ่ายเงิน
สะสม 

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
เดิม โดยการเสริมผิว PARA - 
ASPHALT CONCRETE ถนน 
สายทางไปอ่างแมไ่พร หมู่ที่ 5 

          200,000.00                   -    ขอใช้
จ่ายเงิน
สะสม 

 



 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 

โอน
งบประมาณ

เพ่ิม 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
เดิม โดยการเสริมผิว PARA 
- ASPHALT CONCRETE 
ถนน สายทางไปทุ่งใหม่ หมู่
ที่ 5 

- -       430,000.00  - ขอใช้
จ่ายเงิน
สะสม 

12 โครงการก่อสร้างท่อลอด
กลม คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ห้วยเงิน) หมู่ที่ 7 

- -         84,500.00         84,500.00  ขอใช้
จ่ายเงิน
สะสม 

13 โครงการปรับปรุงหม้อแปลง
ไฟฟ้าส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

- โอนมาตั้งจ่าย
เป็นรายการ
ใหม่ จ านวน 
195,710 

บาท 

      195,709.42       195,709.42  - 

14 โครงการวางท่อส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร(ทุ่งดอน) หมู่ 3 

- โอนมาตั้งจ่าย
เป็นรายการ
ใหม่ จ านวน 
103,000 

บาท 

      103,000.00       103,000.00  - 

ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

15 โครงการการป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาหมอกควัน และ 
ไฟป่า 

    30,000.00  -           9,100.00         9,100.00  - 

16 โครงคัดแยก ก าจัดขยะ งด
การเผา วัชพืชและใบไม้ใน
ครัวเรือน และป่าไม้ ต าบล
วอแก้ว 

    20,000.00  -         19,980.00        19,980.00  - 

ด้านพัฒนาสังคม 

17 โครงการส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต ผู้สูงอายุต าบลวอแก้ว  

    30,000.00  -         12,650.00         12,650.00  - 

18  โครงการรณรงค์ฉดีวัคซีน 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ 
ควบคุมการก าเนิดของสัตว์
เลี้ยง 

    65,000.00  -         42,740.00         42,740.00  - 

19 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา 
เสพติดเชื่อมความสามัคคี
ต าบล วอแก้ว 

    80,000.00  -         77,152.00         77,152.00  - 

20 โครงการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพตดิต าบลวอ
แก้ว 

    40,000.00  -         26,915.00         26,915.00  - 



 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 

โอน
งบประมาณ

เพ่ิม 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

21 โครงการสงเคราะห์และจัด 
สวัสดิการผูสู้งอายุ ต าบล 
วอแก้ว 

8,052,000.00  -    7,689,300.00    7,689,300.00  - 

22 โครงการสงเคราะห์และจัด 
สวัสดิการผู้พิการ ต าบล 
วอแก้ว 

2,976,000.00  -    2,630,400.00    2,630,400.00  - 

23 โครงการสงเคราะห์และจัด 
สวัสดิการผูป้่วยเอดส์ ต าบล 
วอแก้ว 

  102,000.00  -         84,000.00         84,000.00  - 

24 โครงการสมทบกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพต าบลวอแก้ว 

    70,000.00  -         70,000.00         70,000.00  - 

25  โครงการป้องกัน บรรเทา 
และแก้ไขปญัหา ภัยต่างๆ
และ สาธารณภัยรวมทั้ง
ปรับปรุง ซ่อมแซมบ ารุงสิ่ง
ปลูกสร้างและ อื่นๆที่ไดร้ับ
ผลกระทบกรณี เกิดจากสา
ธารณภัย/ภัยพิบัติ หมู่ที่ 1-7 

  400,000.00  -         54,806.00         54,806.00  - 

26 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุ ทางถนนในช่วง
เทศกาลฯ 

    10,000.00  -         10,000.00         10,000.00  - 

27 โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา เพื่อสรา้งความ
เข้มแข็งทาง วิชาการและ
ยกระดับ ผลสัมฤทธ์ิ ทางการ
เรียนของนักเรียน 

    30,000.00  -         30,000.00         30,000.00  - 

28 โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน 

  248,000.00  -       236,314.00       236,314.00  - 

29 โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาด
อ าเภอ ห้างฉัตร 

    12,000.00  -         12,000.00         12,000.00  - 

30 โครงการสนับสนุนกิจกรรม 
งานรัฐพิธี และงาน
วัฒนธรรม ประเพณี อ าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

    10,000.00  -         10,000.00         10,000.00  - 

31 โครงการสนับสนุนการจัด 
งานรื่นเริง ฤดูหนาวและ ของ
ดีนครล าปาง 

      8,000.00  -           6,027.40           6,027.40  - 

32 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธาน สมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 1 

6,000.00 -           6,000.00           6,000.00  - 



 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 

โอน
งบประมาณ

เพ่ิม 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

33 โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีหมู่ที่ 1 

9,100.00 -           9,100.00           9,100.00  - 

34 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และ สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของ สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 1 

4,900.00 -           4,900.00           4,900.00  - 

35 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธาน สมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2 

6,000.00 -           6,000.00           6,000.00  - 

36 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และ สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของ สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 2 

4,900.00 -           4,900.00           4,900.00  - 

37 โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีหมู่ที่ 2 

9,100.00 -           9,100.00           9,100.00  - 

38 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธาน สมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 3 

6,000.00 -           6,000.00           6,000.00  - 

39 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และ สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของ สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 3 

4,900.00 -           4,900.00           4,900.00  - 

40 โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีหมู่ที่ 3 

9,100.00 -           9,100.00           9,100.00  - 

41 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธาน สมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 4 

6,000.00 -           6,000.00           6,000.00  - 

 

 



 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 

โอน
งบประมาณ

เพ่ิม 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

42 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และ สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของ สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที่ 4 

4,900.00 -           4,900.00           4,900.00  - 

43 โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ีหมู่ที่ 4 

9,100.00 -           9,100.00           9,100.00  - 

44 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธาน สมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 5 

6,000.00 -           6,000.00           6,000.00  - 

45 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และ สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของ สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที่ 5 

4,900.00 -           4,900.00           4,900.00  - 

46 โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ีหมู่ที่ 5 

9,100.00 -           9,100.00           9,100.00  - 

47 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธาน สมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 6 

6,000.00 -           6,000.00           6,000.00  - 

48 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และ สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของ สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที่ 6 

4,900.00 -           4,900.00           4,900.00  - 

49 โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ีหมู่ที่ 6 

9,100.00 -           9,100.00           9,100.00  - 

50 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธาน สมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 7 

6,000.00 -           6,000.00           6,000.00  - 

51 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และ สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของ สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที่ 7 

4,900.00 -           4,900.00           4,900.00  - 



 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 

โอน
งบประมาณ

เพ่ิม 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

52 โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ีหมู่ที่ 7 

9,100.00 -           9,100.00           9,100.00  - 

53 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การ บริหารสถานศึกษา 

162,330.00  34,460       188,780.00  188,780.00 - 

54 โครงการขอรับเงินอุดหนุน 
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ 
ช่วยเหลือประชาชนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานท่ีกลาง) อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง 

   25,000.00  -         25,000.00         25,000.00  - 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกจิ 

55 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าว 
อินทรีย์ต าบลวอแก้ว 

   20,000.00  -         11,950.00         11,950.00  - 

56 โครงการส่งเสริมการเลีย้งสัตว์ 
ต าบลวอแก้ว 

   30,000.00  -         17,500.00         17,500.00  - 

ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร 

57 โครงการปรับปรุงข้อมลู แผน
ที่ภาษีและทะเบียน ทรัพยส์ิน 
LTAX3000 

230,000.00  -       180,000.00       180,000.00    

58 56. โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ า คสล.ขา้งอาคาร 
อเนกประสงค์ องค์การ 
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

104,500.00  -       104,000.00  - งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัต ิ

รวม 14,877,943.82  13,171,063.82    

 
 



 

แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเ์พื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศกัยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
3.5 กลยุทธ์ (5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแตล่ะประเดน็กลยุทธ ์ (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสาตร ์ (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
รวม 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การให้คะแนนการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตรเ์พื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมลูพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 
 
 

18 
(2.88) 

 
 
 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรและ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 
 

(1.88) 
 
 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) (1.88) 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) (1.88) 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า) 

(2) (1.88) 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) (1.75) 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2) (1.88) 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) (1.88) 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรับผลประโยชน์  ร่ วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) (2.38) 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

17.50 
(4.38) 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) (2.38) 

 
 
 
 



 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

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

(3) (2.75) 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3) (2.88) 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) (2.50) 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) 
W-Weaknrss (จุดอ่อน) O-Opportonity (โอกาส)  
และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) (2.63) 

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
 
3.7 จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Postioning) 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

60 
(10) 

53.50 
(8.75) 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0  

(10) (8.88) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลกั
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ  Thailand 4.0 

(10) (8.63) 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) (4.50) 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งทีจ่ะด าเนินการให้บรรลุวสิัยทัศนน์ั้น 

(5) (4.50) 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุ
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกดิขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5) (4.25) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) (4.50) 



 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี้นปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5) (4.75) 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวดั ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(5) (4.75) 

รวมคะแนน 100 89.25 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ 

(5) 

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

(5) 

    5.9 งบประมาณมคีวามสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงคแ์ละผลที่คาดวา่จะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 

 

 

 

 



 

การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ ์
การพัฒนา  

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม)  

10 9.13 

2. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลตินั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ี
ด าเนินการจริงตามที่ได ้ก าหนดไวเ้ท่าไหร่ จ านวนที่ไมส่ามารถ
ด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไหร ่สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว ้
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 9.63 

3. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ท่ี ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสด ุครุภณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ มสีภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การไดต้าม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และ 
เป้าหมายของแผนการปฏิบตัิราชการตามทีไ่ดร้ับงบประมาณมา 
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 9.25 

4. แ ผ น ง า น แ ล ะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การ จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณา การ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
แก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy Plan : 
LSEP) 

10 9.38 

 
 
 



 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ) มีความ ชัด 
เ จ น น า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
5.4 โครงการมีความ  
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุาม วิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจไดว้่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

57.25 
(4.63) 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการ และเหตุผล วิธีการด าเนนิงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) (4.63) 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มผีลผลติ อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุม่เป้าหมายรอง 

(5) (5) 

โครงการ หากกลุ่มเปา้หมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปา้หมายรอง (5) โครงการ
สอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน การ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง 
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ 
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดลุ
และ พัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) (4.88) 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ ปฏิบัติให้เกดิผลสมัฤทธ์ิอย่าง
จริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ี เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขัน
และการหลดุพ้นกับดักรายไดป้านกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมภิาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มปีระสิทธิภาพ 
 

(5) (4.75) 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
5.8 โครงการแกไ้ขปัญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสรมิสร้างให้ประเทศชาต ิ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 
5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 
 
 
 
5.11 มีการก าหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภณัฑ ์ไปสูส่ินค้าเชงินวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค ์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) (4.88) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วน
ใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด
ที่ได ้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5) (4.88) 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน 
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได ้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที ่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) (4.88) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการ จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความม ีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยตุิธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5) (4.63) 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ ์มีความคลาดเคลื่อนไมม่ากกว่าหรือไมต่่ ากว่าร้อยละห้า
ของการน าไปตั้ง งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัตญิัต/ิเทศบญัญัติ 
เงินสะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5) (4.88) 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดทีส่ิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5) (4.50) 

 

 

 



 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงคห์รือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค ์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการ ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบสุิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้ 

(5) (4.75) 

รวมคะแนน 100 94.63 

 



 

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง 
รับจริง 

เกินประมาณ
การ 

หมวดภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 68,000.00 76,742.56 8,742.56 
  ภาษีบ ารุงท้องที่ 112,000.00 100,928.00 -11,072.00 
  ภาษีป้าย 1,000.00 5,292.00 4,292.00 

รวมหมวดภาษีอากร 181,000.00 182,962.56 1,962.56 
หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาต
การขายสุรา 

1,000.00 989.40 -10.60 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุม
อาคาร 

0.00 1,469.00 1,469.00 

  ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ัง
แผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือ
การโฆษณา 

200.00 330.00 130.00 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียน
พาณิชย์ 

300.00 150.00 -150.00 

  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 500.00 700.00 200.00 
  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมาย

จราจรทางบก 
1,000.00 0.00 -1,000.00 

  ค่าปรับการผิดสัญญา 40,000.00 0.00 -40,000.00 
  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า

ส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

14,000.00 15,370.00 1,370.00 

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร 

800.00 0.00 -800.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 57,800.00 19,008.40 -38,791.60 
หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 0.00 2,000.00 2,000.00 

  ดอกเบี้ย 212,000.00 234,149.41 22,149.41 
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 212,000.00 236,149.41 24,149.41 

 
 
 
 



 

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง 
รับจริง 

เกินประมาณการ 
หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 

ค่าขายแบบแปลน 20,000.00 55,300.00 35,300.00 

  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 0.00 35.00 35.00 
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 20,000.00 55,335.00 35,335.00 

หมวดรายได้จาก
ทุน 

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 1,000.00 0.00 -1,000.00 

  รายได้จากทุนอ่ืนๆ 1,000.00 0.00 -1,000.00 
รวมหมวดรายได้จากทุน 2,000.00 0.00 -2,000.00 

หมวดภาษี
จัดสรร 

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
และล้อเลื่อน 

284,000.00 432,954.83 148,954.83 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 
ก าหนดแผนฯ 

6,240,000.00 7,250,590.11 1,010,590.11 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 
จัดสรรรายได้ฯ 

1,770,000.00 1,725,929.70 -44,070.30 

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 37,000.00 58,484.17 21,484.17 
  ภาษีสุรา 881,000.00 0.00 -881,000.00 
  ภาษีสรรพสามิต 2,126,000.00 3,638,582.95 1,512,582.95 
  ค่าภาคหลวงแร่ 373,000.00 401,116.25 28,116.25 
  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 27,500.00 32,131.74 4,631.74 
  เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วย

อุทยานแห่งชาติ 
13,800.00 13,436.33 -363.67 

  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

463,900.00 867,230.00 403,330.00 

  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ า
บาดาล 

1,000.00 0.00 -1,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 12,217,200.00 14,420,456.08 2,203,256.08 
หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

15,310,000.00 14,791,107.00 -518,893.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,310,000.00 14,791,107.00 -518,893.00 
รวมทั้งหมด 28,000,000.00 29,705,018.45 1,705,018.45 

 



 

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 

  หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง 
งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 67,360.00 60,880.00 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,640.00 2,640.00 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,052,000.00 7,689,300.00 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,976,000.00 2,630,400.00 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 102,000.00 84,000.00 

ส ารองจ่าย 400,000.00 54,806.00 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 71,000.00 70,170.00 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

126,900.00 126,900.00 

             รวม งบกลาง 11,797,900.00 10,719,096.00 
งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

25,000.00 25,000.00 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 549,710.00 488,050.82 

เงินอุดหนุนเอกชน 140,000.00 140,000.00 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

12,000.00 12,000.00 

 รวม งบเงินอุดหนุน 726,710.00 665,050.82 
งบ
ด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

93,710.00 36,050.00 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

30,000.00 0.00 

ค่าเช่าบ้าน 320,000.00 281,100.00 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 96,000.00 78,857.00 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 734,000.00 545,354.62 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี
การ 

45,000.00 9,124.00 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

1,162,510.00 769,957.00 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 560,000.00 235,894.07 



 

  หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง 

 

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 230,000.00 185,061.90 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 261,910.00 191,910.00 

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000.00 39,885.00 

วัสดุก่อสร้าง 170,000.00 25,844.00 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 75,000.00 3,156.50 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 240,000.00 125,822.25 

วัสดุการเกษตร 20,000.00 2,030.00 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 45,000.00 19,910.00 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 130,000.00 73,630.00 

ค่าอาหารเสริม (นม) 180,640.00 156,782.91 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 50,000.00 26,940.00 
ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า 156,000.00 143,516.24 

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000.00 6,657.56 

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000.00 4,980.00 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 90,000.00 77,076.00 
     รวม งบด าเนินงาน 4,764,770.00 3,039,539.05 

งบบุคลากร เงินเดือน  
(ฝ่ายการเมือง) 

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00 
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 

42,120.00 42,120.00 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก 

42,120.00 42,120.00 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

86,400.00 86,400.00 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,298,000.00 1,069,192.00 

เงินเดือน  
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน 4,748,680.00 4,615,203.00 

เงินประจ าต าแหน่ง 210,000.00 187,126.00 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,206,720.00 1,115,040.00 

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 175,000.00 101,480.00 

เงนิอื่นๆ 84,000.00 61,126.00 

เงินวิทยฐานะ 42,000.00 40,340.00 
รวม งบบุคลากร 8,449,120.00 7,874,227.00 

 



 

  หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 109,400.00 66,500.00 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 96,100.00 95,100.00 

ครุภัณฑ์อ่ืน 56,000.00 56,000.00 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

10,000.00 0.00 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,200.00 2,200.00 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
1,987,800.00 1,387,500.00 

รวม งบลงทุน 2,261,500.00 1,607,300.00 
                 รวมสุทธิ 28,000,000.00 23,905,212.87 

 
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. จ านวนโครงการในแผนพัฒนา 4 ปีมีจ านวนมาก  ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มี และไม่สามารถ               
ท าได้หมดจึงท าให้แผนพัฒนาที่ก าหนดไว้ไม่บรรลุผลส าเร็จเท่าที่ควร   
 2. แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่มีความยืดหยุ่นเมื่อเกิดปัญหาความเดือดร้อนในระหว่างปี ค่อนข้างเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมเติมได้ยากและมีกระบวนการซึ่งในบางครั้งอาจไม่ทันท่วงทีต่อเหตุการณ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดท าแผนนอกจากต้องมีความสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในกรณีเร่งด่วน                
โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์อ าเภอ จังหวัด ประเทศ และควรตัดทอนโครงการบางโครงการที่ไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ออก   

2. การด าเนินงานโครงการด้านสังคมควรจะมีการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือจะได้น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 

3. ให้มีการจัดเรียงล าดับความจ าเป็นเร่งด่วนของโครงการ 
4. โครงการในยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตรมีจ านวนน้อยเกินไป ควรมีการเพ่ิมโครงการใน

ด้านนี้ให้มากข้ึนเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนด้านอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ต าบล
วอแก้ว ส่วนมากประกอบอาชีพด้านการเกษตร  


