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ส่วนที่ 1   
บทน ำ 

 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนด
ไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและ
ความพึงพอใจของประชาชน 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป  เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด
จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดี 
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ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญ ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้
อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนิน งานโครงการ    
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ        
ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับ
ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญหรือสังคมส่วนรวมมาก
ที่สุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                
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พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  3.1 กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นทีส่ภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  คัดเลือก 
จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  3.2 กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญดังนี้ 
  3.2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
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  3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน       
จาก  ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ        
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3.2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้       
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
  3.2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญในการรายงานผลการติดตาม
โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
  3.2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  3.2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญหรือผู้เกี่ยวข้องหรือ
ผู้มีอ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน
สรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
  3.3 กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  
มีอ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญเสนอต่อสภาองคก์าร                  
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บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 
 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ      
เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียใน
ท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
 
 
  

เสนอ 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ป ระกาศ ผ ล การติ ด ต าม แ ล ะ
ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ให้
ป ระชาชน ทราบ ในที่ เปิ ด เผ ย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
แ ล ะ ต้ อ งปิ ด ป ระ ก าศ ไว้ เป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 
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  4.1 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ  ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ  อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  เสนอสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  4.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ   
  4.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  มาปฏิบัติงาน 
  4.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  4.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ  ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  4.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และ
อาจรวมถึงระดับอ าเภอและระดับจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
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  4.2 ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เขา้ร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จาก        
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  4.3 ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.3.1 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   4.3.2 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต 
(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการ         
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สังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ   
             4.3.3 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ   
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  5.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5.5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  5.6 การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับ
ส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยัง
สามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  5.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  แต่ละคน แต่ละ
ส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตจังหวัดอ านาจเจริญ 
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ส่วนที่ 2   
กำรติดตำมและประเมินผล 

1.  สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กำรบริหำรส่วน                                                 
 จังหวัดอ ำนำจเจริญ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
    1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กำรบริหำรส่วน                                                 
 จังหวัดอ ำนำจเจริญ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ เป็นแผนยุทธศาสตร์
ที่ก าหนดระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ  ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ            
ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ านาจเจริญ  
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน ให้เป็นสังคมเมืองน่ำอยู่ ประกอบด้วย
แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
          1)  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          2)  รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          3)  การขจัดปัญหาความยากจน ดูแลผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ 
          4)  ส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ 
          5)  พัฒนาแหล่งการค้าตามแนวชายแดน 
          6)  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
          7) เป็นเมืองสวัสดิการถ้วนหน้า 
          8)  เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
          9)  ปลูกฝังอุดมการณ์แห่งการรู้รักษ์สามัคคี 
          10) สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในสิ่งไม่พึงประสงค์ 
 

        ยุทธศำสตร์ที่ 2  ส่งเสริมกำรศึกษำ  ศำสนำ  อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรม และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
          1)  พัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
          2)  พัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
          3)  สนับสนุนเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ทางด้านการศึกษาและกีฬา  
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 ยุทธศำสตร์ที่ 3  ส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตตำมหลัก ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
          1)  น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับครอบครัวและชุมชน 
          2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ 
          3)  ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มีศูนย์ผลิต เมล็ดพันธุ์
ข้าวชุมชนที่ได้มาตรฐาน            

  4)  พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล 
          5)  ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือการจ าหน่ายและประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ 
          6)  ส่งเสริมสนับสนุนดูแลพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติและผู้ใช้น้ า 
 

     ยุทธศำสตร์ที่ 4  ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
          1)  ส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
          2)  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
          3)  ส่งเสริมการปลูก ฟ้ืนฟูอนุรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ 
          4)  ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 
          5)  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
          6)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้พลังงานทางเลือก 

     ยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
          1)  ส่งเสริมสนับสนุนปลูกฝังเด็กและเยาวชน ให้มีจิตส านึกในคุณธรรมและจริยธรรม  
          2)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีทุกเครือข่ายสู่เมืองธรรมเกษตร ตามแนวทางของ 
ธรรมนูญประชาชน ฅนอ านาจเจริญ 
          3)  ยึดหลัก ธรรมาภิบาล บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
   

       พันธกิจ ประกอบด้วย 
   1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถอย่างเป็นระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง  
       2. พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและปลอดยาเสพติด  
      3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
       4. พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอย่างเป็นระบบทั่วถึง รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
        5. พัฒนาแหล่งการค้าตามแนวชายแดน  
        6. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลัก “ธรรมาภิบาล” 
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        7. ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
        8. ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี  
        9. ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น  
        10. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

       วิสัยทัศน์  
   " อ้ำนำจเจริญเมืองน่ำอยู่ อู่ข้ำวหอมมะลิล ้ำค่ำ เน้นกำรศึกษำ กีฬำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม น้อมน้ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง " 

 2.  กำรติดตำมและประเมินผล  แผนงำน/โครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ       
พ.ศ. 2561  (เดือนตุลำคม 2560 - 31 สิงหำคม 2561) 
      2.1. แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ได้จัดท าแผนแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน ทั้งสิ้น 868 โครงการ งบประมาณ จ านวน 3,661,889,457 บาท 
จ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  ได้ดังนี ้
       ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ จ านวน  542
โครงการ  งบประมาณ จ านวน 2,957,319,657 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จ านวน 44 โครงการ  งบประมาณ 106,610,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 115 โครงการ  งบประมาณ  278,065,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
อ านาจเจริญ จ านวน 21 โครงการ งบประมาณ จ านวน 103,618,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
อ านาจเจริญ จ านวน 146 โครงการ  งบประมาณ 216,276,800 บาท 
      รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ 1 
    2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ กับยุทธศาสตร์
จังหวัดอ านาจเจริญ  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
     1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอ านาจเจริญ ได้แก่  ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการน้ าเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวและ    
การบริการสู่สากล  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการขยายฐานตลาดการท่องเที่ยวคุณภาพสูงโดยการพัฒนา 
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กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่  แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพเชื่อมโยงกับประเทศ                      
เพ่ือนบ้านและบุคลากรทางการท่องเที่ยวและเพ่ือเพ่ิมและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ด้าน
สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็ง  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้แก่   
ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน   ยุทธศาสตร์
ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน    และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม   ซึ่งความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
ในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว  ปรากฏตามตารางที ่2 
      2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอ านาจเจริญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและยกระดับ
การค้าชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการสู่สากล  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ด้านการขยายฐานตลาดการท่องเที่ยวคุณภาพสูงโดยการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 
แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและบุคลากรทางการท่องเที่ยว
และเพ่ือเพ่ิมและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ด้านสนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่
วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์เพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจการค้าสู่ภูมิภาคอาเซียน  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่        
ซึ่งความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว  ปรากฏตามตารางที ่2 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอ านาจเจริญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิและ
สินค้าเกษตรปลอดภัย  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิ 
ผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ และประมงด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้แก่   ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว  ปรากฏ
ตามตารางที ่2 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดอ านาจเจริญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่  3 ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน   การค้า  
อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวและการบริการสู่สากล  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
และเสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้แก่
ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ     
20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว  ปรากฏตามตารางที ่2 
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5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

จังหวัดอ านาจเจริญ ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา      
ภาคการเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่งความสอดคล้องเชื่อมโยงกันใน
ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังกล่าว  ปรากฏตามตารางที ่2    
ตำรำงท่ี 1 แผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (e-plan) ของ
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น  ณ วันท่ี 31 สิงหาคม  พ.ศ.2561

ยุทธศำสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 
1. พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  
ให้เป็นสังคมเมือง
น่าอยู ่ 

542 2,957,319,657.00 402 1,763,044,700.00 284 1,169,862,950.00 245 863,806,700.00 

2. ส่งเสริม
การศึกษา  ศาสนา  
อนุรักษ์ประเพณ ี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

44 106,610,000.00 84 123,610,000.00 74 122,110,000.00 78 124,890,000.00 

3. ส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

115 278,065,000.00 66 133,451,999.00 40 134,374,000.00 5 29,094,000.00 

4. ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

21 103,618,000.00 15 374,200,000.00 14 54,200,000.00 12 44,200,000.00 

5. การบริหาร
กิจการบา้นเมือง 
ที่ด ี

146 216,276,800.00 139 162,129,490.00 134 127,064,490.00 134 126,634,496.00 

รวม 868 3,661,889,457.00 706 2,556,436,189.00 546 1,607,611,440.00 474 1,188,625,196.00 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น  

ตาม
ข้อบัญญัติ 
(จ านวน) 

ด าเนินการ
จริง 

(จ านวน) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวติ
ของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่า
อยู่  

 - ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการ
น ้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและ
ยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  
อุตสาหกรรม  การลงทุน  การ
ท่องเที่ยวและการบริการสู่สากล  
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความ
มั่นคงในพื นที่ 

 - ยุทธศาสตร์ด้านการขยายฐาน
ตลาดการท่องเท่ียวคุณภาพสูงโดย
การพัฒนากจิกรรมการท่องเท่ียว
รูปแบบใหม่ แหล่งท่องเท่ียวและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพ
เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบา้นและ
บุคลากรทางการท่องเท่ียวและเพื่อ
เพิ่มและกระจายรายได้สู่ชุมชน
ท้องถิ่น 
 - ยุทธศาสตร์ด้านสนับสนุนและ
ส่งเสริมความเข้มแข็ง 

 - ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพมนุษย ์
- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไปสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน  

 - ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน  
 - ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม  

23 13 



ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น  

ตาม
ข้อบัญญัติ 
(จ านวน) 

ด าเนินการ
จริง 

(จ านวน) 
    ให้แก่วิสาหกจิชุมชน 

ผู้ประกอบการ ในด้านการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ด้านการบริหาร
จัดการและการพัฒนาระบบโลจิ
สติกส์เพื่อเช่ือมโยงธุรกจิการค้าสู่
ภูมิภาคอาเซียน 

 - ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์  
 - ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ีวจิัยและ
นวัตกรรม 
- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาค
การเมืองและพื นที่เศรษฐกิจ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการ
พัฒนา 

      
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสรมิการศึกษา  
ศาสนา  อนุรักษ์ประเพณ ี 
วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 - ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและ
ยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  
อุตสาหกรรม  การลงทุน  การ
ท่องเที่ยวและการบริการสู่สากล  
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความ
มั่นคงในพื นที่ 

 - ยุทธศาสตร์ด้านการขยายฐาน
ตลาดการท่องเท่ียวคุณภาพสูงโดย
การพัฒนากจิกรรมการท่องเท่ียว
รูปแบบใหม่ แหล่งท่องเท่ียวและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพ
เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบา้นและ
บุคลากรทางการท่องเท่ียวและ 

 - ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมือง
น่าอยู ่

 -  16 9 



ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น  

ตาม
ข้อบัญญัติ 
(จ านวน) 

ด าเนินการ
จริง 

(จ านวน) 
    เพื่อเพิ่มและกระจายรายได้สู่ชุมชน

ท้องถิ่น   
- ยุทธศาสตร์ด้านสนับสนุนและ
ส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจ
ชุมชน ผู้ประกอบการ ในดา้นการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการ
บริหารจัดการและการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงธุรกจิ
การค้าสู่ภูมภิาคอาเซียน 

        
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสรมิการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิต
ข้าวหอมมะลิและสินค ้าเกษตร
ปลอดภัย 

 - ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มมูลค่า
ข้าวหอมมะลิ ผลผลิตทาง
การเกษตร ปศุสัตว์และประมงด้วย
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ
มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย ์

 - ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

  

9  1 



ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น  

ตาม
ข้อบัญญัติ 
(จ านวน) 

ด าเนินการ
จริง 

(จ านวน) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 - ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ ์ฟื้นฟ ู
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
พลังงาน อย่างสมดุลและยั่งยืน 

  

 - ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

 - ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

4 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี

 - ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความ
มั่นคงในพื นที่ 

  

 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาค
การเมืองและพื นที่เศรษฐกิจ 

 - ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
 - ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

189 10 

รวม 241 35 
  ที่มา : ข้อมูลจากแผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 และข้อมูลจากกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ้านาจเจริญ  ณ วันท่ี 31 สิงหาคม  พ.ศ.2561 

    
 



18 
 

   2.3  โครงการที่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
โครงการทั้งหมดที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2561 จ านวน  868  โครงการ ก าหนดไว้ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ าย                 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 241 โครงการ ด าเนินการจริง  จ านวน   87   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   
10.02  ของจ านวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2561 และคิดเป็นร้อยละ 36.09 ของจ านวนโครงการที่ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  (ณ  วันที่ 31 สิงหาคม 2561) 
   2.4  ยุทธศาสตร์ที่ ได้ด าเนินการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2561 ในห้วงเดือนตุลาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2561    
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ได้ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561) จ านวน  
5 ยุทธศาสตร์  ซึ่งจ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ ได้ด าเนินการ  แล้ว 
13 โครงการ แยกเป็นแผนงานบริหารงานทั่วไป  7  โครงการ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา 3  โครงการ แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน  2  โครงการ  และแผนงานสาธารณสุข 1 โครงการ  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ได้ด าเนินการแล้ว จ านวน 9  โครงการ  เป็นแผนงานการศึกษาท้ัง 9 โครงการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน  1 โครงการ 
เป็นงาน  เป็นแผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ 1 โครงการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้ด าเนินการแล้ว  จ านวน  2  โครงการ   
เป็นแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  1 โครงการ  และแผนงานเคหะและชุมชน  1 โครงการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้ด าเนินการ  จ านวน  10  โครงการ  แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป  3  โครงการ แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ 7  โครงการ 
    (รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3) 
   2.5  โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ด าเนินการโครงการพัฒนาและโครงการเงินอุดหนุน     
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ    
ในห้วงเดือนตุลาคม 2560 – เดือนสิงหาคม 2561 จ านวน 35 โครงการ เป็นเงินจ านวน   16,478,789.24 บาท    
เป็นโครงการพัฒนา จ านวน 25 โครงการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ จ านวน 11,057,499.24 บาท โครงการเงิน
อุดหนุน จ านวน 10  โครงการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ จ านวน 5,421,290 บาท  ซึ่งจ าแนกตามยุทธศาสตร์และ
แผนงาน ดังนี้ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ ด าเนินการแล้ว จ านวน 
13  โครงการ  เบิกจ่ายงบประมาณ  8,561,082.80  บาท 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด าเนินการแล้ว จ านวน  9  โครงการ  เบิกจ่ายงบประมาณ  4,284,698 บาท 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน  1  โครงการ  
เบิกจ่ายงบประมาณ  136,650  บาท 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 โครงการ  เบิกจ่ายงบประมาณ  
2,734,400 บาท 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดียุทธศาสตร์ที่ ด าเนินการแล้ว จ านวน 10
 โครงการ  เบิกจ่ายงบประมาณ  761,958.44 บาท  (รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3) 

ตารางท่ี 3 การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่ได้รับการเบิกจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
( วันที่ 1 ตุลาคม 2560  ถึงวันที่ 31  สิงหาคม  2561) แยกตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงานสนับสนนุ 

ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ให้เป็น
สังคมเมืองน่าอยู่  

บริหารทั่วไป  บริหาร
ทั่วไป 

 - ส านักปลัด ฯ 
  

 - ศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัด
อ านาจเจรญิ 
 - ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั
อ านาจเจรญิ 
- สถานีต ารวจภูธร
ลืออ านาจ 
- สถานีต ารวจภูธร
หัวตะพาน  
จังหวัดอ านาจเจริญ 

7   1,129,000  

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
และโยธา 

 - กองช่าง  - 3 6,011,972.80 
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ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงานสนับสนนุ 

ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

บริหารทั่วไป การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

- ส านักปลัด ฯ  2 297,000 

 

บริหารชุมชน
และสังคม 

สาธารณสุข  - ส านักปลัด ฯ  - 1  145,200  

รวม 13  8,561,082.80  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนา  อนุรักษ์
ประเพณี  วัฒนธรรม 
และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

บริหารชุมชน
และสังคม 

การศึกษา กองการศึกษาฯ  - เหล่ากาชาด
จังหวัดอ านาจเจริญ 
 - สภาวัฒนธรรม
อ าเภอลืออ านาจ 
 - ที่ท าการปกครอง
จังหวัดอ านาจเจริญ  
 - สภาวัฒนธรรม
อ าเภอเสนางคนิคม  
 - ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัด
อ านาจเจรญิ 

9    4,284,698 

รวม 9    4,284,698 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

บริหารทั่วไป วางแผนสถิติ
และวิชาการ 

กองแผน - 1 136,650 

รวม 1 136,650 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
และโยธา 

กองช่าง  - วนอุทยานภูสิงห์ -  
ภูผาผึ้ง 

1  2,000,000  
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ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงานสนับสนนุ 

ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

บริหารชุมชน
และสังคม 

เคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง  -  1     734,400  

รวม 2    2,734,400  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

บริหารทั่วไป  บริหาร
ทั่วไป 

- กองกิจการ
สภาฯ 
- ส านักปลัด ฯ 

 -  3   354,495.44  

วางแผนสถิติ
และวิชาการ 

กองแผน  -  7    407,463  

รวม 10  761,958.44 

รวมท้ังหมด 35 16,478,789.24  

  ที่มา : ข้อมูลจากกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวดัอ านาจเจริญ  ณ วันท่ี 31 สิงหาคม  พ.ศ.2561  
 
  2.6  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญเป็นหน่วยด าเนินงาน 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 25 โครงการ  เบิก
จ่ายเงินงบประมาณ จ านวน 11,057,499.24 บาท จากที่ตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 23,709,000 บาท
(รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 4) 
  2.7  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญอุดหนุนให้ส่วนราชการอ่ืนด าเนินงาน 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ได้อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดจังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานจังหวัดอ านาจเจริญ  เหล่ากาชาดจังหวัดอ านาจเจริญ  สภาวัฒนธรรม
อ าเภอลืออ านาจ  สภาวัฒนธรรมอ าเภอเสนางคนิคม ที่ท าการปกครองจังหวัดอ านาจเจริญ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ
จังหวัดอ านาจเจริญ สถานีต ารวจภูธรลืออ านาจ และสถานีต ารวจภูธรหัวตะพาน จ านวน 10 โครงการ           
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ จ านวน 5,421,290 บาท จากงบประมาณที่ตั้ งไว้  จ านวน 5,976,807  บาท 
(รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 5) 



ตารางท่ี 4 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญเป็นหน่วยงานด าเนินงาน 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายท่ี 
ด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา  

 งบประมาณที่
ด าเนินการจริง  

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างสะพาน  
ค.ส.ล. ข้ามล าห้วยทราย  
บ้านหนองไฮน้อย  ต าบล 
หนองข่า  อ าเภอปทุมราชวงศา   
จังหวัดอ านาจเจริญ 

เพื่อให้มีทางที่มาตรฐาน
ในการใช้สัญจร ไป-มา 
และเพิ่มช่องระบายน  า
ช่วยแก้ปัญหาอุทกภัย 

สะพานขนาด  
กว้าง 9.00 เมตร  
ยาว 21.00 เมตร  

2,290,000 2,115,440  จ านวนร้อยละ  
100  ของพื นที่
ก่อสร้าง 

เกิดความสะดวก สบายใน
การสญัจรไป - มาและ
ขนส่งสินค้าการเกษตรของ
ประชาชนและแกไ้ขปัญหา
น  าท่วมได ้

กองช่าง 

2 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In - Place  
recycling  สายทางบ้านค า
สร้างบ่อ – บ้านนายม  อ าเภอ
เมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 

ปรับปรุงการคมนาคม
ทางบกให้มีความสะดวก
รวดเร็วในการสญัจร  
ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มี
ความเชื่อมั่นต่อองค์กร  
เชื่อมโยงการค้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ขนาด 
กว้าง  6 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร  

3,824,000 2,247,533.80  จ านวนร้อยละ  
100  ของพื นที่
ก่อสร้าง 

ถนนได้มาตรฐานประชาชน
ได้รับความสะดวกสบายใน
การสญัจร,ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวยกระกับการ
เป็นอยู่ให้ดีขึ น 

กองช่าง 

3 โครงการเสรมิผิวทางแอสฟลัต์
คอนกรีต เส้นทางสายบ้านค า
กลาง - บ้านค าสมบรูณ์  ต าบล
โนนหนามแท่ง  อ าเภอเมือง   
จังหวัดอ านาจเจริญ 

ปรับปรุงการคมนาคม
ทางบกให้มีความสะดวก
รวดเร็วในการสญัจร  
ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มี
ความเชื่อมั่นต่อองค์กร  

ขนาด 
กว้าง 5 – 6 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร  

3,000,000 1,648,999  จ านวนร้อยละ  
100  ของพื นที่
ก่อสร้าง 

ถนนได้มาตรฐานประชาชน
ได้รับความสะดวกสบายใน
การสญัจร,ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวยกระกับการ
เป็นอยู่ให้ดีขึ น 

กองช่าง 



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายท่ี 
ด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา  

 งบประมาณที่
ด าเนินการจริง  

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เชื่อมโยงการค้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

4 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
การด าเนินงานของภาคี
เครือข่ายในการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตประชาชน 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงาน
ของภาคีเครือข่ายในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

4 ครั ง(1 ครั ง/ปี)          150,000            30,000  ร้อยละ 70 ของ
ภาคีเครือข่ายที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ฯ 

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันของภาคีเครือข่าย
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ส านักปลดัฯ 
อบจ.อจ. 

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมต้าน
ยาเสพตดิตามโครงการต้านยา
เสพติดส าหรับเด็ก  เยาวชน  
และประชาชน  ในจังหวัด
อ านาจเจรญิตาม 

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมตามโครงการ
ต้านยาเสพติด 

เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน  
ทั งหมดในจังหวัด
อ านาจเจรญิ 

500,000 496,300 เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน  
ห่างไกลจากยา
เสพติด  ร้อยละ  
80 

1. เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชน  ทั งหมดใน
จังหวัดไดรู้้ถึงพิษภัยของยา
เสพติด   
2. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ไม่มีพฤติกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิ ทุก
ชนิด 

ส านักปลดัฯ 
อบจ.อจ. 



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายท่ี 
ด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา  

 งบประมาณที่
ด าเนินการจริง  

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

6 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

 เพื่อประชาสัมพันธ์ใหผู้้
ขับข่ียานพาหนะได้
ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยจากการใช้รถ
ใช้ถนน 

 ผู้ใช้รถใช้ถนนใน
เขตพื นท่ีจังหวัด
อ านาจเจรญิ มี
ระเบียบวินยัใน
การใช้รถใช้ถนน 

100,000           99,000   ร้อยละของผู้ขับข่ี
มีระเบยีบวินัยใน
การใช้รถใช้ถนน 

1. ป้องกันและลดอุบัติทาง
ถนน 
2. สถิติของอุบัติเหตุในเขต
จังหวัดช่วงเทศกาลลดลง 

ส านักปลดัฯ 
อบจ.อจ. 

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยว และ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยว 
และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ท่ีมุ่งเน้นการ
ให้บริการที่ค านึงถึงการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรม
การท่องเที่ยว 
และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์

500,000 156,610 ร้อยละ  80 ของ
การส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์สามารถดึง
นักท่องเที่ยวเข้า
มาเที่ยวในจังหวัด
อ านาจเจรญิได ้

1. มีการส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   
2. กระตุ้นธุรกิจการ
ท่องเที่ยวภายในจังหวัด
อ านาจเจรญิ     
3. นักท่องเที่ยวทั งชาวไทย
และชาวต่างประเทศให้
ความส าคญัในการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์      
4. มีการส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์

ส านักปลดัฯ 
อบจ.อจ. 



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายท่ี 
ด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา  

 งบประมาณที่
ด าเนินการจริง  

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

8 โครงการเพิม่ศักยภาพระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS) 

1. ให้ความช่วยเหลือผู้
เจ็บป่วยฉุกเฉินเพื่อ
น าส่งโรงพยาบาล  
2. เพื่อฝึกอบรม
เจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน  
3. เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือและพยาบาล
เบื องต้นให้แก่ผู้ป่วย
ฉุกเฉินก่อนน าส่ง
โรงพยาบาล  
4. ฝึกซ้อมแผนการ
ปฏิบัติงานให้มีความ
พร้อมในการเผชิญเหต ุ

1. เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน  
2. ประชาชนผู้
เจ็บป่วยฉุกเฉิน
และผูบ้าดเจ็บจาก
อุบัติเหต ุ

1,000,000 145,200 ร้อยละของผู้
เจ็บป่วยฉุกเฉินท่ี
ได้รับความ
ช่วยเหลือน าส่ง
โรงพยาบาล 

ประชาชนู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน
และผูบ้าดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ได้รับความช่วยเหลือจน
ปลอดภัยก่อนน าส่ง
โรงพยาบาล 

ส านักปลดัฯ 
อบจ.อจ. 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร และพัฒนาคณะ
ผู้บริหาร  ข้าราชการ  
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  
และลูกจ้างผู้ปฏบิัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจรญิ 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ น 
2. เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้และวิทยาการ
สมัยใหม ่

คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างและ
ลูกจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานของ
องค์การบริหาร

150,000  69,338.44 ร้อยละ 80 ของ
คณะผู้บริหาร  
พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานของ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

1. บุคลากรขององค์กร
ได้รับความรู้และวิทยาการ
ใหม่ ๆ ทันกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก  
2. สร้างความสัมพันธ์ 
ความสามัคคีความเข้าใจ
อันดีระหว่างคณะผู้บริหาร 

ส านักปลดั 
อบจ.อจ. 



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายท่ี 
ด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา  

 งบประมาณที่
ด าเนินการจริง  

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3. เพื่อเสริมสร้างทักษะ  
คุณธรรมและจรยิธรรม
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

ส่วนจังหวัด
อ านาจเจรญิ 
ได้รับการอบรม
พัฒนา 

อ านาจเจรญิ 
ได้รับการฝึกอบรม
อย่างน้อย 
ปีงบประมาณละ 
1 ครั ง 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง 
3. บุคลากรมีการพัฒนา
ตนเองเป็นผู้ที่มีคณุธรรม 
จริยธรรม มีความส านึกต่อ
หน้าท่ีและรบัผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมส่วนรวม   

10 เพิ่มศักยภาพการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อจ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานด้านงานบรรเทา
สาธารณภยั 

ให้ความช่วยเหลือ
ราษฎรผู้ประสบภยั
พิบัติครอบคลุมพื นที่
จังหวัดอ านาจเจริญ 

1,000,000 198,000 การให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อน
เพิ่มขึ น ผู้ได้รับความ
เดือดร้อนลดลง 

1. มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
2. ให้ความช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสา
ธารณภัยได้รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัดฯ 
อบจ.อจ. 

11 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ในจังหวัด
อ านาจเจรญิ  

เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริม 
ศาสนาศลิปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นจังหวัด
อ านาจเจรญิ เช่น การ
ประกวดแข่งขันเพื่อ
อนุรักษ์ วัฒนธรรม
ประเพณี การอบรมให้
ความรู้  

เขตพื นท่ีจังหวัด
อ านาจเจรญิ 

800,000          741,876   ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม
อนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป 

กอง 
การศึกษาฯ 



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายท่ี 
ด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา  

 งบประมาณที่
ด าเนินการจริง  

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

12 โครงการเสรมิทักษะทาง
วิชาการส าหรับนักเรยีนกลุ่ม
จังหวัดอ านาจเจริญ 

เพื่อเสรมิทักษะทาง
วิชาการให้กับนักเรียน
ในจังหวัดอ านาจเจรญิ 

นักเรียน
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ระดับ
อาชีวศึกษา
ตอนต้น 

1,000,000          118,900  ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

นักเรียนมีศักยภาพทาง
การศึกษาเพิ่มมากขึ น 

กอง 
การศึกษาฯ 

13 โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม นักเรยีน เยาวชน
และประชาชน 

เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก
และเยาว ชนเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม  
ความส าคญัของสถาบัน
พระ     มหากษัตริย์                             

จัดกิจกรรมอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม นักเรยีน 
เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป 

300,000          355,812  ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิด
ความสะดวกรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและประสิทธิผล 
เด็ก เยาวชน 

กอง 
การศึกษาฯ 



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายท่ี 
ด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา  

 งบประมาณที่
ด าเนินการจริง  

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

14 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
การแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน  

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีของเด็ก เยาวชน 
และประชาชนในพื นท่ี
จังหวัดอ านาจเจริญ เพื่อ
ส่งเสริมการออกก าลัง
กายอย่างต่อเนื่องและ
สร้างภมูิคุ้มกันตา้นยา
เสพติดแกเ่ด็ก เยาวชน 
และประชาชน 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ส าหรับเยาวชน 
และประชาชนใน
จังหวัด
อ านาจเจรญิ 

      1,500,000    1,070,820  ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

เด็กเยาวชนและประชาชน
ได้มเีวทีการแสดงออก
ทางด้านกีฬา 

กอง 
การศึกษาฯ 

15 โครงการบริหารจัดการบ่อ
ก าจัดมลูฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
ขององค์การบริหารบรหิารส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญ 

1. เพื่อก าจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลรวม   
2. ลดภาวะมลพิษดา้น
สิ่งแวดล้อมเช่น กลิ่น น  า
เสีย ฯลฯ  

บ่อก าจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลรวม 
(ดงสีบู)  1  แห่ง 

6,000,000          734,400  มีงบประมาณ
ด าเนินการ ร้อย
ละ100 

1. ก าจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลรวมได้อย่างถูกวิธี   
2. ลดภาวะมลพิษดา้น
สิ่งแวดล้อมเช่น กลิ่น น  า
เสีย แมลงวันและแมลง
รบกวนต่าง ๆ ฯลฯ  

กองช่าง 



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายท่ี 
ด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา  

 งบประมาณที่
ด าเนินการจริง  

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

16 โครงการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญ เคลื่อนที ่

1. เพื่อออกหน่วย
ให้บริการเคลื่อนที่
ให้บริการประชาชน
ประชาสมัพันธ์ผลการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
2. เพื่อส่งเสรมิให้ความรู้
ในการบริโภคเกลือ
ไอโอดีนป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีนแก่
ประชาชน 
3. เพื่อส่งเสรมิสนับสนุน
ให้ความรู้ส่งเสรมิการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชด าริ เช่น ปลูก
พืชผักสวนครัว การแปร
รูปผลิตภณัฑ์อาหาร 
เป็นต้น 4. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนด้าน
สาธารณสุข การสังคม
สงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

ออกหน่วยบริการ
เคลื่อนที่ในพื นท่ี
เป้าหมายตาม
แผนงานหรือออก
หน่วยบริการ
เคลื่อนที่ร่วมกับ
จังหวัด
อ านาจเจรญิ 
หน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ พอ.สว. 
อ าเภอเคลื่อนที่ 
หรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนใน
การออกให้บริการ
เคลื่อนที่ ในการ
ประชาสมัพันธ์
การด าเนินงาน
ขององค์กร การ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น การรับฟัง
ความคิดเห็น 
ปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชนในพื นท่ี 

200,000     121,444  ประชาชนในพื นท่ี
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
บริโภคสาร
ไอโอดีน ทราบ
แนวทางการเฝ้า
ระวังโรคตาม
ฤดูกาล เพิ่มทักษะ
ด้านอาชีพ และ
ร่วมแสดงความ
คิดเห็น เสนอ
ปัญหาความ
ต้องการของพื นที่ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เพิ่มมากขึ น ร้อย
ละ 70 

ประชาชนไดร้ับการบริการ
จากภาครัฐโดยตรงมีอาชีพ
เสรมิเพิ่มรายได้ ลด
รายจ่าย มคีวามรู้ในการ
ควบคุมป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนและโรคตาม
ฤดูกาล ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการน าเสนอปัญหา 
ความต้องการในพื นท่ีให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ
ประชาชนไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 

กอง 
กิจการสภาฯ 



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายท่ี 
ด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา  

 งบประมาณที่
ด าเนินการจริง  

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ให้กับกบัประชาชน เช่น
การส่งเสริมอาชีพ การ
นวดแผนไทย การดูแล
สุขภาพของประชาชนใน
พื นที่ การควบคุมเฝา้
ระวังโรคที่แพรร่ะบาด
ของโรคตามฤดูกาล เช่น 
ไข้เลือดออก โรคฉี่หนู 
โรคท้องร่วง เป็นต้น 
5. เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
รับทราบปัญหาความ
ต้องการและแกไ้ขปัญหา
ในพื นที่  

ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนภายใต้
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนว
พระราชด าริ การ
ส่งเสริมอาชีพ การ
ดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในพื นท่ี 
ส่งเสริมการ
บริโภคเกลือ
ไอโอดีน ป้องกัน
โรคขาดสาร
ไอโอดีน การ
จัดท าแผ่นพับ
โปสเตอร์ แผ่นพับ 
ป้ายไวนิล ซดีี สื่อ
ประชาสมัพันธ์
รณรงค์ให้ความรู้
แก่ประชาชน เฝ้า
ระวังโรคตาม
ฤดูกาล และรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชนในการ



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายท่ี 
ด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา  

 งบประมาณที่
ด าเนินการจริง  

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พัฒนาท้องถิ่น 
และแก้ไขปญัหา
ในพื นที่ ออก
หน่วยบริการ
เคลื่อนที่ อย่าง
น้อยเดือนละ 1 
ครั ง รวม 12 ครั ง 

17 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนและกลุ่มองค์กร
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
ได้ มีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ น าเสนอปัญหา
ความต้องการ เสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันในพื นท่ี เผยแพร่
ข้อมูล การด าเนินงานของ

การจัดประชุม
ประชาคมรับฟัง
ความคิดเห็นในการ
พัฒนาท้องถิ่น การ
ประชุม การอบรม
สัมมนา จัด
นิทรรศการให้
ความรู้ การ
ประชาสัมพันธ์

200,000          163,713  ประชาชนหรือกลุ่ม
องค์กรทุกภาคส่วน 
ได้มีโอกาสเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น ได้
เข้าร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้รับบริการ
จากภาครัฐ อย่าง
ท่ัวถึง ได้รับความรู้ 

ประชาชนหรือกลุ่มองค์กรทุก
ภาคส่วน ได้มีโอกาสเข้ามามี
ส่วนร่วม ในการน าเสนอ
ปัญหา แนวทางการแก้ไข
ให้กับหน่วยงาน หรือ อปท. 
ท่ีเกี่ยวข้องทราบ มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมภาครัฐ รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร ได้รับบริการ
โดยตรง  ได้รับความรู้ ความ

กอง 
กิจการสภาฯ 



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายท่ี 
ด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา  

 งบประมาณที่
ด าเนินการจริง  

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน โดยการจัด
ประชาคมรับฟังความ
คิดเห็นในการพัฒนา
ท้องถิ่น การประชุม การ
อบรมสัมมนา การจัด
นิทรรศการให้ความรู้ การ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ 
การส่งเสริมให้ความรู้
เกี่ยวกับการเลือกตั งทุก
รูปแบบ การให้ความรู้
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทุก
รูปแบบ การส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าถึงกิจกรรม
หน่วยงานของรัฐจัด หรือ
ออกบริการแก่ประชาชน 
โดย อบจ.ด าเนินการเอง
หรือร่วมกับองค์กรภาคี
ภาครัฐ 

รณรงค์ การส่งเสริม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเลือกตั งทุก
รูปแบบ การ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ในการรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารต่าง 
ๆ ส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าถึง
กิจกรรมท่ี
หน่วยงานของรัฐจัด 

รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร ความ
เข้าใจ ลดความ
ขัดแย้งในพื นท่ี ลด
ความเลื่อมล  า 
เพิ่มขึ น ร้อยละ 70 

เข้าใจ ลดความขัดแย้งใน
พื นท่ี ลดความเลื่อมล  า สร้าง
ความสามัคคี 

18 โครงการประสานแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
อ านาจเจรญิ 

 

เพื่อประสานแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเพื่อบูรณา
การการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
อ านาจเจรญิ  
จ านวน  64  แห่ง 

100,000 8,260 จ านวนกิจกรรมที่
มีการประชุม
ประสานแผน
ระดับจังหวดั
อ านาจเจรญิ 

เกิดการบรูณาการการ
จัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองแผนและ
งบประมาณ 



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายท่ี 
ด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา  

 งบประมาณที่
ด าเนินการจริง  

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

19 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
(ประชาคม) ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 - 2564) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจรญิ 

1. เพื่อรับทราบปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชนจังหวัด
อ านาจเจรญิ 
2. เพื่อก าหนดประเด็น
การพัฒนาให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน ์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์  และกล
ยุทธในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัด
อ านาจเจรญิ 

เปิดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ทุกภาคส่วนใน
จังหวัด
อ านาจเจรญิ 
จ านวน   200  
คน 

         300,000  217,901  จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชาคมไม่น้อย
กว่า   120  คน 

ได้รับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชน
น ามาจัดท าแผนงาน/
โครงการ เพื่อจดัสรร
งบประมาณให ้

กองแผนและ
งบประมาณ 



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายท่ี 
ด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา  

 งบประมาณที่
ด าเนินการจริง  

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

20 โครงการจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ี(2561 - 2564)  
เพิ่มเตมิ  ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

1. เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี พ.ศ.  
2561  หรืองบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม 
2. เพื่อให้เกิดการบูรณา
การการจดัท า
แผนพัฒนาจังหวัด
อ านาจเจรญิ  และ
แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ี
( พ.ศ. 2561 – 
2564 ) ของ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
อ านาจเจรญิ   
จ านวน   80   
เล่ม 

60,000           56,955  จ านวนกิจกรรมที่
ได้จัดท าในการท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ี 
( พ.ศ.  2561 – 
2564 )  ของ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
อ านาจเจรญิ 

จ านวนกิจกรรมที่ได้จดัท า
ในการท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  
( พ.ศ.  2561 – 2564 )  
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญ 

กองแผนและ
งบประมาณ 



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายท่ี 
ด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา  

 งบประมาณที่
ด าเนินการจริง  

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

21 โครงการจดัท าแผนการ
ด าเนินงาน  ประจ าปี
งบประมาณ 2561 - 2564 

1. เพื่อให้ทราบถึง
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม  ท่ีจะเกิดขึ นจริง
ในพื นท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2561  
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารงาน  
ประสานงาน  และติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาของ
องค์การ บริหารส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญ  ใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

แผนการด าเนินงาน  
ประจ าปี
งบประมาณ   
พ.ศ. 2561  ของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญ 
สามารถท าให้แล้ว
เสร็จได ้ ภายใน
เดือนตุลาคม  
พ.ศ.  2560 

60,000             28,168  จ านวนกิจกรรมท่ีได้
ใช้ในการจัดท า
แผนการด าเนินงาน 

ท าให้ผู้บริหารมีเครื่องมือใน
การบริหารงาน สามารถ
ควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

กองแผนและ
งบประมาณ 

22 โครงการจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจรญิ 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจดัท า
แผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 
29 (3) 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
อ านาจเจรญิได้
รายงานผลการ
ด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณให้
ประชาชนทราบ 

50,000           33,300  ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
รับทราบผลการ
ด าเนินงานของ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
อ านาจเจรญิ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและก ากับการ
บริหารจดัการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กองแผนและ
งบประมาณ 



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายท่ี 
ด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา  

 งบประมาณที่
ด าเนินการจริง  

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

23 โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจรญิ 

1. เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาสี่ปีของ 
อบจ.อจ. 
2. เพื่อก ากับดูแลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ
โครงการให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อรวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาที่
ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลน าเสนอต่อ
ผู้บริหาร อบจ.อจ. 

1. คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา 
อบจ.อจ. 
2. บุคลากรใน
สังกัด อบจ.อจ. 

75,000           20,411  จ านวนกิจกรรม/
ระยะเวลาที่
สามารถ
ด าเนินการตาม
โครงการ 

1. สามารถท าให้ทราบ
ความส าเร็จของโครงการ
ต่างๆ ที่ไดด้ าเนินการว่า
ประสบผลส าเร็จบรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้มากน้อย
แค่ไหนเพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นข้อมลูใน
การปรับปรุงแก้ไข และ
น ามาเป็นข้อมลูในการ
ตัดสินใจในการวางแผน
พัฒนาของ อบจ.อจ. 

กองแผนและ
งบประมาณ 



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายท่ี 
ด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา  

 งบประมาณที่
ด าเนินการจริง  

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

24 โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพตาม
แนวทางประชารัฐ  จังหวัด
อ านาจเจรญิ 

1. เพื่อส่งเสรมิและแกไ้ข
ปัญหา 
การประกอบอาชีพของ
ประชาชน 
2. เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาลตาม
โครงการตลาดประชารัฐ  
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของประชาชนและ
ผู้ประกอบการ  สามารถ
ยกระดับการสร้างงาน   
สร้างอาชีพและสร้าง
รายได ้
4. เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนให ้
ส่วนราชการและ
ผู้บริหารจัดการ 
ตลาดประชารัฐ (CMO) 
สามารถ 
ให้ค าแนะน า การ
บริหารจดัการตลาดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประชาชน  
ผู้ประกอบการ   
ส่วนราชการและ
ผู้บริหารจัดการ
ตลาดประชารัฐ 
(CMO)  
จ านวน 110 คน 

500,000 136,650 - จ านวน
ประชาชน  
ผู้ประกอบการ   
 ที่ได้รับการ 
พัฒนาศักยภาพ 
สามารถยกระดับ
การสร้างงาน   
สร้างอาชีพและ
สร้างรายได ้
- จ านวน ส่วน
ราชการและ 
ผู้บริหารจัดการ 
ตลาดประชารัฐ  
(CMO) สามารถ 
ให้ค าแนะน า การ
บริหารจดัการ 
ตลาดได้อยา่งม ี
ประสิทธิภาพ 

1. ประชาชนในพื นท่ี ทุก
สาขาอาชีพ มีสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 
2. มีการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลตามโครงการประชา
รัฐ ให้เกิดผล 
เป็นรูปธรรม 
3. พัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน 
และผูป้ระกอบการ 
สามารถยกระดับการสรา้ง
งาน สร้างอาชีพและสร้าง
รายได ้
4. ส่งเสรมิและสนับสนุนให ้
ส่วนราชการและผู้บริหาร
จัดการ 
ตลาดประชารัฐ (CMO) 
สามารถ 
ให้ค าแนะน า การบริหาร
จัดการตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
รวมทั งการจัดท าแผนการ
ตลาด 

กองแผนและ
งบประมาณ 



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายท่ี 
ด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา  

 งบประมาณที่
ด าเนินการจริง  

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

รวมทั งการจัดท า
แผนการตลาด 
วิเคราะห์การตลาด 
พัฒนาสินค้า 
และสร้างความพึงพอใจ
ให้กับ 
ผู้บริโภค 

วิเคราะห์การตลาด พัฒนา
สินค้า 
และสร้างความพึงพอใจ
ให้กับ 
ผู้บริโภค 



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายท่ี 
ด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา  

 งบประมาณที่
ด าเนินการจริง  

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

25 โครงการจดัท าตัวชี วัด (KPI) ใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจรญิ 

1. เพื่อทบทวน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อบจ.อจ. 
2. เพื่อใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เป็นกรอบในการจดัท า
แผนพัฒนาสี่ป ี
3. เพื่อจัดท าตัวชี วัดแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อบจ.อจ. 

ผู้อ านวยการกอง 
หัวหน้าฝ่าย และ
เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องในการ
จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 
อบจ.อจ. 

50,000 42,468 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
อ านาจเจรญิ มี
แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาท่ี
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด
อ านาจเจรญิได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อบจ.อจ.สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดอ านาจเจริญ 
2. มีการก าหนดตัวชี วัดใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ อบจ.อจ. 

กองแผนและ
งบประมาณ 

รวม 23,709,000 11,057,499.24     

  ที่มา : ข้อมูลจากกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  ณ วันที่ 31 สิงหาคม  พ.ศ.2561  
 
 
 
 
 



ตารางที่ 5 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนรา ชการ  
รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

ล าดับ โครงการอุดหนุน วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายท่ี 
ด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
ตาม

แผนพัฒนา  

 งบประมาณ
ที่ด าเนินการ

จริง  
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 อุดหนุนศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดจังหวัดอ านาจเจริญ 
ตามโครงการขอรับการ
อุดหนุนงบประมาณเพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เพื่ออุดหนุนศูนย์
อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดอ านาจเจริญ 
ตามโครงการขอรับการ
อุดหนุนงบประมาณเพื่อ
การป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั งหมดใน
จังหวัดอ านาจเจริญ 

500,000       500,000  ร้อยละ  80 เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน  
ห่างไกลจากยา
เสพติด  

1.เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน  
ทั งหมดในจังหวัดได้
รู้ถึงพิษภัยของยา
เสพติด 
2.เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ไม่มี
พฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติด ทุกชนิด 

ส านักปลดัฯ 
อบจ.อจ. 

ศูนย์
อ านวยการ
ป้องกัน
และ
ปราบปรา
มยาเสพติด
จังหวัด
อ านาจเจริ
ญ 

2 อุดหนุนส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั
อ านาจเจรญิ  ตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ ToBe 
Number One จังหวัด
อ านาจเจรญิ  

เพื่ออุดหนุนศูนย์
สาธารณสุขจังหวดั
อ านาจเจรญิ  ตาม
โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด ToBe Number 
One จังหวัด
อ านาจเจรญิ  

 เยาวชน  และ
ประชาชน  ชมรม To 
Be Number One 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

    652,807        500,000  ร้อยละ  80 
เยาวชน  และ
ประชาชน  ชมรม 
To Be Number 
One จังหวัด
อ านาจเจรญิ
ห่างไกลจากยา
เสพติด   

1.เพื่อรักษา
มาตรฐานจังหวัด To 
be number One    
2.เพื่อส่งเสริม/
สนับสนุนให้ชมรม 
To be number 
One    ใน
สถานศึกษา จังหวัด
อ านาจเจริญ 

ส านักปลดัฯ 
อบจ.อจ. 

สาธารณ 
สุขจังหวัด
อ านาจ 
เจริญ 



ล าดับ โครงการอุดหนุน วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายท่ี 
ด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
ตาม

แผนพัฒนา  

 งบประมาณ
ที่ด าเนินการ

จริง  
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

3 โครงการอุดหนุนสถานี
ต ารวจภูธรลืออ านาจ  
จังหวัดอ านาจเจริญ 
ตามโครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครต ารวจบ้าน  
อ าเภอลืออ านาจ 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

1. เพื่อให้ประชาชนและ
องค์กรในอ าเภอลือ
อ านาจ สามารถเข้าร่วม
ในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและเป็นแนว
ร่วมแหล่งข่าวให้กับทาง
ราชการ 
2. เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง ช่วยลดปัญหา 
ยาเสพตดิ ปัญหา
อาชญากรรมได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อสามารถ
ให้บริการประชาชนใน
พื นที่อ าเภอลืออ านาจ 
ได้ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ประชาชนในเขตอ าเภอ
ลืออ านาจ 
4. สร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างต ารวจกับ
ประชาชนในพื นท่ีอ าเภอ

ชุดปฏิบัติการชุมชน
มวลชนสัมพันธ์ สาย
ตรวจสถานตี ารวจภูธร
ลืออ านาจ และ
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัด
อ านาจเจรญิ เข้า
ด าเนินการฝึกอบรม 
ให้ความรู้กับ
ประชาชนท่ีสนใจใน
เขตพื นท่ีอ าเภอลือ
อ านาจ ในด้านต่าง ๆ 
เช่น เรื่องการให้
ความรู้เกี่ยวกับ
กฏหมายเบื องต้น การ
ฝึกยุทธวิธีของต ารวจ  
เป็นต้น  จ านวน  100  
คน 

212,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      212,000 ร้อยละ 80 ของ
อาสาสมัคร 
ต ารวจบ้าน ม ี
ความรู้เกี่ยวกับ
กฏหมายเบื องต้น  
การฝึกยุทธวิธีของ
ต ารวจ  เป็นต้น  

1. สามารถลด
ปัญหาอาชญากรรม
และยาเสพตดิ  และ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การป้องกัน
ปราบปราม
อาชญากรรมและยา
เสพติดในพื นท่ิ
อ าเภอลืออ านาจ  
จังหวัดอ านาจเจริญ 
ได้อีกระดับหนึ่ง 
2. สามารถทราบ
ความต้องการและ
ความคิดเห็น
ทางด้านข่าวสารที่
แท้จริงจาก
ประชาชน ได้เป็น
อย่างดี 
3. สร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างต ารวจกับ
ประชาชนในพื นท่ี 
4. สร้างและขยาย
เครือข่ายแนวร่วม

ส านักปลดัฯ 

อบจ.อจ. 

สถานี
ต ารวจภูธร
ลืออ านาจ 
จังหวัด
อ านาจ 
เจริญ   



ล าดับ โครงการอุดหนุน วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายท่ี 
ด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
ตาม

แผนพัฒนา  

 งบประมาณ
ที่ด าเนินการ

จริง  
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ลืออ านาจให้มีความรัก
และสามัคคตี่อกัน 

ภาคประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยให้
ความรู้ ความเข้าใจ 
รวมทั งแนวทางการ
ปฏิบัติที่มสี่วนร่วม
ในงานต ารวจ 

4 โครงการอุดหนุนสถานี
ต ารวจภูธรหัวตะพาน  
จังหวัดอ านาจเจริญ 
ตามโครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครต ารวจบ้าน  
อ าเภอหัวตะพาน 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

1. เพื่อให้ประชาชนและ
องค์กรในอ าเภอหัว
ตะพาน สามารถเข้าร่วม
ในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและเป็นแนว
ร่วมแหล่งข่าวให้กับทาง
ราชการ 
2. เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง ช่วยลดปัญหา 
ยาเสพตดิ ปัญหา
อาชญากรรมได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อสามารถ
ให้บริการประชาชนใน

ชุดปฏิบัติการชุมชน
มวลชนสัมพันธ์ สาย
ตรวจสถานตี ารวจภูธร
หัวตะพาน และ
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัด
อ านาจเจรญิ เข้า
ด าเนินการฝึกอบรม 
ให้ความรู้กับ
ประชาชนท่ีสนใจใน
เขตพื นท่ีอ าเภอหัว
ตะพาน ในด้านต่าง ๆ 
เช่น เรื่องการให้
ความรู้เกี่ยวกับ

212,000 212,000 ร้อยละ 80 ของ
อาสาสมัคร 
ต ารวจบ้าน ม ี
ความรู้เกี่ยวกับ
กฏหมายเบื องต้น  
การฝึกยุทธวิธีของ
ต ารวจ  เป็นต้น  

1. สามารถลด
ปัญหาอาชญากรรม
และยาเสพตดิ  และ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การป้องกัน
ปราบปราม
อาชญากรรมและยา
เสพติด 
ในพื นทิ่อ าเภอหัว
ตะพาน  จังหวัด
อ านาจเจรญิ ได้อีก
ระดับหนึ่ง 
2. สามารถทราบ
ความต้องการและ
ความคิดเห็น

ส านักปลดัฯ 
อบจ.อจ. 

สถานี
ต ารวจภูธร
หัวตะพาน 
จังหวัด
อ านาจ 
เจริญ   



ล าดับ โครงการอุดหนุน วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายท่ี 
ด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
ตาม

แผนพัฒนา  

 งบประมาณ
ที่ด าเนินการ

จริง  
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

พื นที่อ าเภอ 
หัวตะพาน ได้ทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน
ในเขตอ าเภอหัวตะพาน 
4. สร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างต ารวจกับ
ประชาชนในพื นท่ีอ าเภอ
หัวตะพานให้มีความรัก
และสามัคคตี่อกัน 

กฏหมายเบื องต้น การ
ฝึกยุทธวิธีของต ารวจ  
เป็นต้น  จ านวน  100  
คน 

ทางด้านข่าวสารที่
แท้จริงจาก 
ประชาชนไดเ้ป็น
อย่างดี 
3. สร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างต ารวจกับ
ประชาชนในพื นท่ี 
4. สร้างและขยาย
เครือข่ายแนวร่วม
ภาคประชาชน 
อย่างต่อเนื่อง โดย
ให้ความรู้ ความ
เข้าใจ รวมทั ง
แนวทางการปฏิบัติที่
มีส่วนร่วมในงาน
ต ารวจ 



ล าดับ โครงการอุดหนุน วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายท่ี 
ด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
ตาม

แผนพัฒนา  

 งบประมาณ
ที่ด าเนินการ

จริง  
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

5 อุดหนุนเหลา่กาชาดจังหวัด
อ านาจเจรญิ ตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนงานกาชาด
จังหวัดอ านาจเจริญ 

เพื่อแสดงพลังแห่งความ
สามัคคีของประชาชน
จังหวัดอ านาจเจริญ 

จังหวัดอ านาจเจริญ 100,000       100,000  ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ศิลปะและ
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นที่
หลากหลายได้รับ
การส่งเสริม 
สนับสนุน อนุรักษ์ 
ฟื้นฟ ู สืบทอดให้คง
อยู่อย่างยั่งยืน  

กอง 
การศึกษาฯ 

เหล่า
กาชาด
จังหวัด
อ านาจเจริ
ญ 

6 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อ าเภอลืออ านาจ ตาม
โครงการงานประเพณีบุญคณู
ลานสืบสานวัฒนธรรมอ าเภอ
ลืออ านาจ 

เพื่อเป็นการอนุรักษส์ืบ
ทอดประเพณีบุญคณู
ลานของจังหวัด
อ านาจเจรญิ ให้คงอยู่
สืบไป 

ทุกภาคส่วนในจังหวัด
อ านาจเจรญิ 

    600,000        300,000  จ านวนผู้เข้าร่วม
งานประเพณบีุญ
คูณลาน 

ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นที่
หลากหลาย ได้รับ
การส่งเสริม
สนับสนุนอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบทอด ให้คง
อยู่อย่างยั่งยืนและ
รับการเผยแพร่ให้
รู้จักอย่างแพร่หลาย 

กอง 
การศึกษาฯ 

สภา
วัฒนธรรม
อ าเภอลือ
อ านาจ 

7 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
จังหวัดอ านาจเจริญ  ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุน
งานฮีตสิบสองและงาน
กาชาดจังหวัดอ านาจเจริญ 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
วัฒนธรรม  จารตี
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นอันดีงามของ
จังหวัดอ านาจเจริญ 

ทุกภาคส่วนในจังหวัด
อ านาจเจรญิ 

    400,000        397,290  จ านวนประชากร
ในเขตจังหวัด
อ านาจเจรญิ ที่เข้า
ร่วมงานฮีต สิบ
สองและงาน
กาชาดจังหวัด
อ านาจเจรญิ 

อนุรักษ์ จรรโลงไว้
ซึ่งศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอันดี
งามของจังหวัด
อ านาจเจรญิ 

กอง 
การศึกษาฯ 

ที่ท าการ
ปกครอง
จังหวัด
อ านาจเจริ
ญ 



ล าดับ โครงการอุดหนุน วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายท่ี 
ด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
ตาม

แผนพัฒนา  

 งบประมาณ
ที่ด าเนินการ

จริง  
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

8 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อ าเภอเสนางคนิคม  ตาม
โครงการสืบสานประเพณีบญุ
ข้าวจี่อ าเภอเสนางคนิคม  
ประจ าปี 2561 

1. เพื่อ สืบทอด อนุรักษ์
ฟื้นฟูวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดงามของ
ชาวอีสานให้คงสืบไป 
2. เพื่อส่งเสรมิให้
ประเพณีบุญข้าวจี่ เป็น
ประเพณีของชาวอ าเภอ
เสนางคนิคม จดัเป็น
ประจ าทุก ๆ ป ี
 

เชิงปริมาณ 
- จัดกจิกรรมทางศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี จ านวน 1 ครั ง 
- นักเรียน นักศึกษา 
พ่อค้า ผู้น าชุมชน ส่วน
ราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
ในพื นที่อ าเภอเสนางค
นิคม มีส่วนร่วมในการสืบ
สาน ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบ
ทอดด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม จ านวนไม่
น้อยกว่า 5,000 คน 
เชิงคุณภาพ 

   300,000        200,000  จ านวนผู้เข้าร่วม
งานประเพณบีุญ
ข้าวจี่อ าเภอเส
นางคนิคม 

1. ประเพณีบญุ
ข้าวจี่ ได้รับการ
อนุรักษ์ สืบสาน 
เป็นที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลาย 
2. ประชาชนมี
จิตส านึก ในการหวง
แหนศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ซึ่งเป็น
มรดก ภมูิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงสืบไป 

กอง 
การศึกษาฯ 

สภา
วัฒนธรรม
อ าเภอเส
นางคนิคม 

  
3.  เพื่อเป็นการ
เสรมิสร้างความสามัคคี 
ร่วมมือร่วมใจกันของทุก
ภาคส่วน 
4. เพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนได้แสดงออก
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
และการท่องเที่ยว สร้าง
รายได้ให้กับชุมชน 

- นักเรียน นักศึกษา 
พ่อค้า ผู้น าชุมชน ส่วน
ราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
ในพื นที่อ าเภอเสนางค
นิคม ได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรม ตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ประเพณีบุญข้าวจี่ ให้คง
สืบไป 

           
 

3. เกิดการมสี่วน
ร่วม ความรักความ
สามัคคี ระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน สร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนสร้างรายได้ให้
เกิดขึ นในพื นที่
อ าเภอเสนางคนิคม 

  



ล าดับ โครงการอุดหนุน วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายท่ี 
ด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
ตาม

แผนพัฒนา  

 งบประมาณ
ที่ด าเนินการ

จริง  
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

9 อุดหนุนศูนย์การศึกษาพเิศษ
ประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ 
ตามโครงการพัฒนาระบบ
บริการทางการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตเด็ก
พิการและผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาจังหวัด
อ านาจเจรญิ 

1. เพื่อให้นักเรียนพิการ
ได้รับสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษาตามกฏ
กระทรวง  สอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็น
ของแต่ละบุคคล ตาม
แผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) 

นักเรียนพิการทุก
ประเภทในโรงเรยีน
ร่วมจังหวัด
อ านาจเจรญิ จ านวน 
1,500 คน 

1,000,000     1,000,000  ร้อยละของเด้กที่
ได้รับสื่อและสิ่ง
อ านวยความ
สะดวก 

นักเรียนพิการ ได้รบั
สื่อและสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับ
คนพิการ (บัญชี ข) 
ตามกฏกระทรวง  
สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นของ
แต่ละบคุคล ตาม
แผนการจดั
การศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) 

กอง 
การศึกษาฯ 

ศูนย์
การศึกษา
พิเศษ
ประจ า
จังหวัด
อ านาจเจริ
ญ 



ล าดับ โครงการอุดหนุน วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายท่ี 
ด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
ตาม

แผนพัฒนา  

 งบประมาณ
ที่ด าเนินการ

จริง  
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

10 อุดหนุนวนอุทยานภูสิงห์ -  
ภูผาผึ ง ตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาหมอกควัน
จังหวัดอ านาเจรญิ 

1. เพื่อป้องกันไฟป่าใน
พื นที่ป่าอนุรักษ์และป่า
สงวนแห่งชาติในพื นท่ี
จังหวัดอ านาจเจริญ 
2. เพื่อรักษาป่า 
ตลอดจนความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ให้มีความสมบูรณ ์
3. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
มลพิษทางอากาศใน
พื นที่จังหวัด
อ านาจเจรญิและ
ใกล้เคียง 
4. เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนจากการไดร้ับ
ค่าจ้างจากการ
ปฏิบัติงาน 

พื นที่ป่าอนุรักษ์และ
ป่าสงวนแห่งชาติ  
ตลอดจนปา่เตรียม
ประกาศ จ านวน 16 
ป่า จ านวนพื นที่ 
546,124.25 ไร่ หรือ 
341.32 ตาราง
กิโลเมตร 

2,000,000     2,000,000  1. สามารถป้องกัน
ไฟป่าในพื นที่ป่า
อนุรักษ์และป่า
สงวนแห่งชาติ 
จ านวนพื นที ่
546,124.25 ไร่ 
ไม่ให้เกิดไฟป่า 
2. พื นที่ป่าอนุรักษ์
และป่าสงวน
แห่งชาติมีความ
อุดมสมบรูณ์และ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
3. จังหวัด
อ านาจเจรญิ 
ปลอดมลพิษจาก
ควันไฟป่า 

1. สภาพป่ามีความ
อุดมสมบรูณ์ 
ชาวบ้านได้
ประโยชน์จากปา่ 
2. ชาวบ้านรอบ
พื นที่ป่า มีรายได้
จากป่า 
3. ชุมชนเห็น
ความส าคญัป่าไม้
และเป็นการสร้าง
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม ้
4. ลดปัญหามลพิษ
จากไฟป่า 
5. สามารถป้องกัน 
มหันตภยัจากไฟป่า 

กองช่าง วนอุทยาน 
ภูสิงห์ -  
ภูผาผึ ง  

รวม 5,976,807  5,421,290      

   ที่มา : ข้อมูลจากกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  ณ วันที่ 31 สิงหาคม  พ.ศ.2560   
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ส่วนที่ 3   
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ เมื่อวันที่  26 เมษายน 
2560  เป็นดังนี้ 
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้  20 คะแนน           
จากคะแนนเต็ม 20 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้ 14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 

1.3 ยุทธศาสตร์ ได้ 64 คะแนน จากคะแนนเต็ม 65 
  รวม 98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คิดเป็น ร้อยละ 98.0 (รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 6) 
ตารางท่ี 6 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์   

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน ร้อยละของ
คะแนนที่ได ้  เต็ม ที่ได ้

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  

20 20 100 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 93.3 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 64 98.5 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ       10 10 100 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 10 100 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 100 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 5 100 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 100 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 100 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 100 
 3.8 แผนงาน       5 4 80 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5 100 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 100 

รวมคะแนน 100 98 98.0 
 
  1) พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้คะแนน
สูงสุด 20  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนน  ในประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และคิดเป็นร้อยละ 20 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  พิจารณาเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญได้จัดท าข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้องตาม
รายละเอียดหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้ง 9 หลักเกณฑ์ และมีความเป็นปัจจุบัน 
  2) พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนน  14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
93.3 ของคะแนนในประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ และคิดเป็นร้อยละ 14.0 ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  พิจารณาเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ไม่ได้ด าเนินการในส่วนของ
การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้  ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 
  3) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ ได้คะแนน  64 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.5 ของคะแนนในประเด็น
ยุทธศาสตร์ และคิดเป็นร้อยละ 64.0 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  พิจารณาเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  ขาดการก าหนดตัวชี้วัด ใน
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ที่มีความชัดเจนน าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น  ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ในการ
ประเมินผลในแต่ละประเด็นในส่วนของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ มีดังนี ้
  1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ได้ 3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 
  2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 
ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ  ได้ 2 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 2 
  3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      ยาเสพติด 
การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ได้ 2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2 
  4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ ได้ 2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2 
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  5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ     
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น             
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) ได้ 2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2 
  6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและ         
งานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน  ๆ ได้ 2 คะแนน            
จากคะแนนเต็ม 2 
  7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ฯลฯ ได้ 2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2 
  8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.      
ได้ 2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2 
  9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ได้ 3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3  
  ได้คะแนนรวม 20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20  (รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 7) 
ตารางท่ี 7 รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหาร          
     ส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ 

20 20 100 ด าเนินการได้อย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง ตรงประเด็น และ
เป็นปัจจุบัน 

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 
 
 

3 3 100 มีข้อมูลระบุครบถ้วน ชัดเจน
และเป็นปจัจุบัน 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ฯลฯ 

2 2 100 มีข้อมูลระบุครบถ้วน ชัดเจ
และเป็นปจัจุบัน 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100 มีข้อมูลระบุครบถ้วน ชัดเจน
และเป็นปจัจุบัน 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100 มีข้อมูลระบุครบถ้วน ชัดเจน
และเป็นปจัจุบัน 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2 2 100 มีข้อมูลระบุครบถ้วน ชัดเจน
และเป็นปจัจุบัน 

1 .6  ข้ อมู ล เกี่ ย วกับศาสนา ประ เพณี  
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และ
อื่น ๆ 

2 2 100 มีข้อมูลระบุครบถ้วน ชัดเจน
และเป็นปจัจุบัน 

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ า ป่าไม้ ภเูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100 มีข้อมูลระบุครบถ้วน ชัดเจน
และเป็นปจัจุบัน 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 2 100 มีข้อมูลระบุครบถ้วน ชัดเจน
และเป็นปจัจุบัน 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่ วมตั ดสิน ใจ  ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

3 3 100 มีข้อมูลระบุครบถ้วน ชัดเจน
และเป็นปจัจุบัน 

รวม 20 20 100  

   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  ได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้องตาม
รายละเอียดหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้ง 9 หลักเกณฑ์ และมีความเป็นปัจจุบัน 
  รายละเอียดการให้คะแนนในส่วนการวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ มีดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญ รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 ได้ 2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2 

2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ 
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้ 0 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1 

3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น ได้ 2 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 2 

4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น ได้ 2 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 2 

5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือ 
สิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ได้ 2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2 
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6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา 
ในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) ได้ 2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2  

7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการน าเสนอปัญหา  
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนด
วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา ได้ 2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2  

8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ ได้ 2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2  

9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ 
ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 ได้ 1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1 
  รวมได้ 14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 (รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 8) 
ตารางที่ 8 รายละเอียดการให้คะแนนการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วน                 
      จังหวัดอ านาจเจริญ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 93.3 ท าการวิเคราะหส์ภาวการณ์
และศักยภาพครอบคลุมได้ 
8 ข้อ จาก หลักเกณฑ์ 
ทั้งหมด 9 ข้อ 

 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง 
ค ว า ม ส อด ค ล้ อ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ จั ง ห วั ด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0  
 
 
 
 
 
 
 
 

2 2 100 ท าการวิเคราะห์ครอบคลุม
ความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้อง ครบถ้วน 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 

1 0 0 ไม่ได้น ามาวเิคราะห ์

 2.3 การวิ เคราะห์ทางสังคม เ ช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 2 100 ท าการวิเคราะห์ได้ครบถ้วน 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2 2 100 ท าการวิเคราะห์ได้ครบถ้วน 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ  ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่ งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 2 100 ท าการวิเคราะห์ได้ครบถ้วน 

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้ แก่  S-Strength (จุ ดแข็ ง ) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

2 2 100 ท าการวิเคราะห์ได้ครบถ้วน 

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพื้นท่ี มีการน าเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

2 2 100 ท าการวิเคราะห์ได้ครบถ้วน 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่
ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

2 2 100 ท าการวิเคราะห์ได้ครบถ้วน 

2 .9  ผลที่ ไ ด้ รั บจากการด า เนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการ
แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1 100 ท าการวิเคราะห์ได้ครบถ้วน 

รวม 15 14 93.3  
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ท าการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพครอบคลุมได้ 8 ข้อ จาก หลักเกณฑ์ 
ทั้งหมด 9 ข้อยังขาดการวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ มีดังนี้ 
1) ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ สอดคล้องกับสภาพสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0  ได้ 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 

2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยง 
กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 ได้ 10 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 10 
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3) ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ 
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ Thailand 4.0  ได้ 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 

4) วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น ได้ 5 คะแนน จากคะแนน   
เต็ม 5 

5)  กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจน       
ในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น ได้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง 
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  ได้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง   
ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ ได้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

8) แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด 
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว ได้ 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

9) ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ได้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

10) ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่ง 
อันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
อย่างถูกต้องและครบถ้วน ได้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5  
  รวมได้ 64 คะแนน จากคะแนนเต็ม 65 รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 9 
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ตารางท่ี 9 รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65 64 98.5 ด าเนินการ ได้ครอบคลุม 
ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์
ทั้ง 10 ข้อ แต่ยังขาด
รายละเอียดในบางสว่น 

 3.1 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ สอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ านาจเจริญและเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

10 10 100 แสดงความสอดคล้องและ
เช่ือมโยงระหว่างองค์การ
บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด
อ านาจเจริญยุทธศาสตร์และ
ห ลั ก ป ร ะ ช า รั ฐ /  แ ผ น
ยุ ท ธ ศ า สตร์ ช า ติ  2 0  ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติ /Thailand 
4.0 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ    และ 
Thailand 4.0 

10 10 100 แสดงความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์
อปท.จังหวัด และหลัก
ประชารัฐ/ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ/Thailand 4.0 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 

10 10 100 แสดงความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์
จังหวัด และหลักประชารัฐ/ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ/Thailand 
4.0 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง 
 
 
 
 
 

5 5 100 มีวิสัยทัศน์ท่ีแสดงถึงความ
ต้องการจะเป็นอยา่งชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลกัษณะ 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบรหิารส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญ และสมัพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

   เฉพาะและสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นและสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นและสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ที่จะน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

5 5 100 แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ 
ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจรญิ ที่จะน าไปสู่
การบรรลุวิสยัทัศน ์

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 100 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์มคีวาม
สอดคล้องและสนบัสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกดิขึ้น 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 

5 5 100 แสดงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่
ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ 

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การ 
 
 
 
 

5 4 80 แผนงานเพ่ือการพัฒนา 
ก าหนดเป้าประสงค์  ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจรญิ ที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การจดัท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุ
แผนงานและความเช่ือมโยงดังกลา่ว 

   อ านาจเจรญิ  น าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี แต่ยังขาดการ
ก าหนดตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 

 3.9 ความเ ช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ ใน
ภาพรวม 
ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

5 5 100 ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
มคีวามเชื่อมโยงองค์รวม
น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือ
เป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อ
น าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

5 5 100  ผลผลติ/โครงการเป็นการ
จัดท าโครงการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

รวม 65 64 98.5  

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ ด าเนินการ ได้ครอบคลุม ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ท้ัง 10 ข้อ แต่ยังขาดรายละเอียดในส่วนของการ
ก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพ่ือน าไปสู่การจัดท าโครงการ      
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
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2. ผลการด าเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ       
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561) 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ได้ด าเนินงานโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาสี่ปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2561 ถึง เดือน สิงหาคม 2561) จ านวน 241 โครงการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ จ านวน 15,968,789.24 บาท      
คิดเป็นร้อยละ 6.92  จากเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน 230,912,300 บาท (รายละเอียดดังปรากฏตาม  
ตาราง  ที่ 10)  เป็นโครงการพัฒนา จ านวน  25  โครงการ  เป็นเงิน 11,057,499.24 บาท (รายละเอียด          
ดังปรากฏในแผนภูมิที่1,2 และตารางที่ 11) 

ตารางท่ี 10  สรุปจ านวนโครงการพัฒนาและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน                                  
        จังหวัดอ านาจเจริญ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ งบประมาณ(บาท) 
  

ร้อยละ 

ตาม
ข้อบัญญัติ 

ที่
ด าเนินการ 

 ตาม 
ข้อบัญญัติ  

 ที่เบิกจ่าย  ที่เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  ให้เป็น
สังคมเมืองน่าอยู่  

23 13 74,752,500.00 8,561,082.80 11.45 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม
การศึกษา  ศาสนา  อนุรักษ์
ประเพณี  วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

16 9 18,500,000.00 4,284,698.00 23.16 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

9 1 500,000.00 136,650.00 27.33 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  

4 2 8,347,000.00 2,224,400.00 26.65 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

189 10 128,812,800.00 761,958.44 0.59 
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ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ งบประมาณ(บาท) 
  

ร้อยละ 

ตาม
ข้อบัญญัติ 

ที่
ด าเนินการ 

 ตาม 
ข้อบัญญัติ  

 ที่เบิกจ่าย  ที่เบิกจ่าย 

รวม 241 35 230,912,300.00 15,968,789.24 6.92 

ที่มา : ข้อมูลจากแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 และข้อมูลจากกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ  ณ วันท่ี 31 สิงหาคม  พ.ศ.2561 

 

แผนภูมิที่ 1  แสดงจ านวนโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ แยกตามยุทธศาสตร์ 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2  แสดงจ านวนงบประมาณโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ แยกตามยุทธศาสตร์ 

9

4
1

1

10

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  
อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
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ตารางที่ 11 รายละเอียดโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ      
       (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนา 

 งบประมาณ  

 ตามแผนพัฒนา 
(บาท)  

 ด าเนินการจริง 
(บาท)  

ร้อยละที่
ด าเนินการ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน  
ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่  

โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้าม
ล าห้วยทราย บ้านหนองไฮน้อย  
ต าบลหนองข่า  อ าเภอปทุมราชวงศา   
จังหวัดอ านาจเจริญ 

    2,290,000.00        2,115,440.00  92.38 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน  
ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่  

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In - 
Place  recycling  สายทางบ้านค า
สร้างบ่อ – บ้านนายม  อ าเภอเมือง 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

    3,824,000.00         2,247,533.80  58.77 

7,137,082.80 

2,287,408.00 

136,650.00 

734,400.00 761,958.44 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนา  อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนา 

 งบประมาณ  

 ตามแผนพัฒนา 
(บาท)  

 ด าเนินการจริง 
(บาท)  

ร้อยละที่
ด าเนินการ 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน  
ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่  

โครงการเสรมิผิวทางแอสฟลัต์
คอนกรีต เส้นทางสายบ้านค ากลาง - 
บ้านค าสมบรูณ์  ต าบลโนนหนามแท่ง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดอ านาจเจริญ 

    3,000,000.00         1,648,999.00  54.97 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน  
ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่  

โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการ
ด าเนินงานของภาคีเครือข่ายในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

       150,000.00             30,000.00  20.00 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน  
ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่  

โครงการส่งเสริมกิจกรรมต้านยาเสพ
ติดตามโครงการต้านยาเสพติดส าหรับ
เด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ใน
จังหวัดอ านาจเจริญตาม 

       500,000.00           496,300.00  99.26 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน  
ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่  

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

       100,000.00             99,000.00  99.00 

7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน  
ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่  

โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
การท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์

       500,000.00           156,610.00  31.32 

8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน  
ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่  

โครงการเพิม่ศักยภาพระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 

    1,000,000.00           145,200.00  14.52 

9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน  
ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่  

เพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

    1,000,000.00           198,000.00  19.80 

  รวม  12,364,000.00        7,137,082.80  57.72 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนา 

 งบประมาณ  

 ตามแผนพัฒนา 
(บาท)  

 ด าเนินการจริง 
(บาท)  

ร้อยละที่
ด าเนินการ 

10 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสรมิ
การศึกษา  ศาสนา  
อนุรักษ์ประเพณี  
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น  

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ในจังหวดั
อ านาจเจรญิ  

       800,000.00           741,876.00  92.73 

11 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสรมิ
การศึกษา  ศาสนา  
อนุรักษ์ประเพณี  
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น  

โครงการเสรมิทักษะทางวิชาการ
ส าหรับนักเรียนกลุ่มจังหวดั
อ านาจเจรญิ 

    1,000,000.00           118,900.00  11.89 

12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสรมิ
การศึกษา  ศาสนา  
อนุรักษ์ประเพณี  
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น  

โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรม 
นักเรียน เยาวชนและประชาชน 

       300,000.00           355,812.00  118.60 

13 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสรมิ
การศึกษา  ศาสนา  
อนุรักษ์ประเพณี  
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น  

โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน  

    1,500,000.00         1,070,820.00  71.39 

  รวม    3,600,000.00        2,287,408.00  63.54 

14 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสรมิ
การด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
การประกอบอาชีพตามแนวทาง
ประชารัฐ  จังหวัดอ านาจเจรญิ 

       500,000.00           136,650.00  27.33 

  รวม       500,000.00          136,650.00  27.33 

15 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการบริหารจัดการบ่อก าจัดมลู
ฝอยและสิ่งปฏิกลูรวม ขององค์การ
บริหารบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

    6,000,000.00           734,400.00  12.24 

  รวม   6,000,000.00          734,400.00  12.24 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนา 

 งบประมาณ  

 ตามแผนพัฒนา 
(บาท)  

 ด าเนินการจริง 
(บาท)  

ร้อยละที่
ด าเนินการ 

16 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
และพัฒนาคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  และ
ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานขององค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

       150,000.00             69,338.44  46.23 

17 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวดั
อ านาจเจรญิ เคลื่อนที ่

       200,000.00           121,444.00  60.72 

18 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

       200,000.00           163,713.00  81.86 

19 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการประสานแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดอ านาจเจริญ 

       100,000.00              8,260.00  8.26 

20 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
(ประชาคม) ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจรญิ 

       300,000.00           217,901.00  72.63 

21 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจรญิ 

        60,000.00             56,955.00  94.93 

22 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัท าแผนการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2564 

        60,000.00             28,168.00  46.95 

23 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานในรอบปีงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจรญิ 

        50,000.00             33,300.00  66.60 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนา 

 งบประมาณ  

 ตามแผนพัฒนา 
(บาท)  

 ด าเนินการจริง 
(บาท)  

ร้อยละที่
ด าเนินการ 

24 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของ องค์การบริหารสว่น
จังหวัดอ านาจเจริญ 

        75,000.00             20,411.00  27.21 

25 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัท าตัวช้ีวัด (KPI) ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจรญิ 

        50,000.00             42,468.00  84.94 

  รวม    1,245,000.00          761,958.44  61.20 

  รวมท้ังหมด   23,709,000.00      11,057,499.24  46.64 

ที่มา : ข้อมูลจากกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  ณ วันที่ 31 สิงหาคม  พ.ศ.2561  
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ส่วนที่ 4  
สรุปผลการติดตามประเมินผล  

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  1. ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ด าเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสี่ปี       
(พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 35 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 
15,968,789.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.92  ของงบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน 230,912,300.00  บาท และจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ได้ดังนี้ 
    1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561 -2564) ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2561 และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริ หารส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 13  โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 8,561,082.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 
11.45 ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ จ านวน 74,752,500 บาท 
    1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  อนุรักษ์ประเพณ ี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 9 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 4,284,698 บาท       คิดเป็น
ร้อยละ 23.16 ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ จ านวน 18,500,000 บาท 
    1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ยังไม่มีการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญ  จ านวน 1 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 136,650 บาท  คิดเป็นร้อยละ 27.33 
ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ จ านวน 500,000 บาท 

1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ ด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
จ านวน 2 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 2,224,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.65 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 
จ านวน 8,347,000 บาท 

1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และตามข้อบัญญัติ                                 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 10 
โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 761,958.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.59 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน 
761,958.44 บาท 
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2. ข้อเสนอแนะ 
จากการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ       

พ.ศ. 2561 และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญ ในห้วงเดือนตุลาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2561 มีการด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ
แล้ว  จ านวน 25 โครงการ เป็นเงิน 11,057,499.24 บาท ตามที่ตั้งงบประมาณโครงการพัฒนา 23,709,000 
บาท คิดเป็น ร้อยละ 46.64  เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  โครงการจึงยังไม่สามารถที่จะ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนา และเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ จึงต้องเร่งรัดการด าเนินงานตามให้แล้ วเสร็จภายในห้วงเวลา     
ที่ก าหนดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ  เพ่ือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
จะได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป     
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