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คำนำ 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ .ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3 ) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทาง
และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน และ
รายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลรามราช เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ได้มีการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 (การดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2561  ถึงเดือนกันยายน  2562) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –พ.ศ. 2564) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –พ.ศ. 2565) และตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพ่ือการ
วางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช (e-plan) และ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2562 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งนำเสนอความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถ
ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

 
     องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช 
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ส่วนที่ 1   
บทนำ 

****************************** 
 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น  
อย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่ านมาว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้ งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง          
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่
ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามประประเมินผล เพ่ือวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การดำเนินการในดา้นต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้บประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงใดก็ตาม แต่หากไม่สามารถ
บ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง "ระบบติดตาม" และ "ระบบประเมินผล" จะเป็นเครื่องมือ
ในการนำข้อมูลต่ง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน 

 

1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้  ผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น  สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลรามราช จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลรามราชหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราชตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
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(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิด
จากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ผู้บริหารระดับหัวหน้า
สำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
นำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความ
ต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ตำบลรามราชให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีตั้งไว้
ได้อย่างดียิ่ง 
 

 1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     
      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราชซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลราม
ราชหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
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1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้      
   (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
   (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
   (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
   (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
   1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
   2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
   3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
   4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน  
   5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช           
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราชเพ่ือดำเนินการต่อไป 

  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช) ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
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ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลรามราช และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลรามราช 
 

  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช มีอำนาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลรามราช เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล         
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ   อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้าง
ไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่  แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงนำ
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการ
สำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช 
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น 

รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ

ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน

ในตำบลรามราช ทราบในท่ีเปิดเผย

ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล

และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง

ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรามราช อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ภายในกำหนดเวลา เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เสนอสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช /คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช  ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลราม
ราช 

  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช มาปฏิบัติงาน 

  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ 4 ปี  วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 

  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจ
รวมถึงอำเภอท่าอุเทนและจังหวัดนครพนมด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  

  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช 
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
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    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได ้
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช 
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ
วัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การ
ทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 1 (จะใช้การทดสอบและการวัด
อย่างไร) โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)  เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลรามราช ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลรามราช มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า
ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช 

  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช จะมีการบันทึกการสำรวจ 
และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
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ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช 
 
1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล      

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่ เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ 
สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช)แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนตำบลรามราช เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช 
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ส่วนที่ ๒ 
การติดตามและประเมินผล 
****************************** 

 

2.1 การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     1.1  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป็นแผนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  
      1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของ
คณะรักษาความสงบลแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล และแผน
ชุมชน มีรายละเอียด ดังนี้ 
        1) วิสัยทัศน์  
         “พิ ชิ ตความยากจน  ชุ มชน เข้ มแข็ ง ร่วมแรงพัฒ นา สุ ข ภ าพดี ถ้ วนหน้ า            

ปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียง” 
       2) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
         ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
         ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง    
       3) พันธกิจ ประกอบด้วย 
        พันธกิจที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการดำรงเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
        พันธกิจที่ 2  เร่งพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจนในตำบลรามราช 
        พันธกิจที่ 3  การป้องกันการระบาดของโรคระบาดต่างๆในพื้นที่ 
        พันธกิจที่ 4  เร่งพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานภายในตำบล 
        พันธกิจที่ 5  บำรุงรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        พันธกิจที่ 6  เฝ้าระวังการทะลักของยาเสพติด จากประเทศเพ่ือนบ้าน 
        พันธกิจที่ 7  พัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรให้ทันต่อการให้บริการ 
      4) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่ 1 การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย 
       จุดมุ่งหมายที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
       จุดมุ่งหมายที่ 3 ประชาชนในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
       จุดมุ่งหมายที่ 4 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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       จุดมุ่งหมายที่ 5 ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ 
       จุดมุ่งหมายที่ 6 ประชาชนได้รับการศึกษา เข้าถึงคุณธรรมจริยธรรมและการกีฬา  
       จุดมุ่งหมายที่ 7 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ 
       จุดมุ่งหมายที่ 8 ประชาชนมีงานทำและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
       จุดมุ่งหมายที่ 9 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา 
       จุดมุ่งหมายที่ 10 ประชาชนได้รับบริการที่ดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       5) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
        แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
          ๑.1 แผนงานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน 
          1.2 แผนงานขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
          1.3 แผนงานขยายเขตประปาและดูแลระบบประปา 
          1.4 แผนงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ทางระบายน้ำ 
        แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
                          2.1 แผนงานด้านการเกษตร ปศุสัตว์และอาชีพอ่ืน 
                          ๒.2 แผนงานด้านส่งเสริมอาชีพเสริมทักษะการประกอบอาชีพ 
        แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
                          3.1 แผนงานศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
                          3.2 แผนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบล 
                          3.3 แผนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบ 
                          3.4 แผนงานสนับสนุนการศึกษา กีฬา นันทนาการ 

                       3.5 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ด้อยโอกาส 

                          3.6 แผนงานส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและงานประเพณี 
                          3.7 แผนงานสนับสนุนด้านสาธารณสุข 
                แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
                 4.1 แผนงานแหล่งน้ำธรรมชาติ 
             4.2 แผนงานสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          4.3 แผนงานด้านบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน 
          4.4 แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ ภูมิทัศน์ 
          4.5 แผนงานด้านสำรวจแนวเขตท่ีสาธารณะ 
        แนวทางการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง 
                  5.1 แผนงานด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการทุกภาคส่วนภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาล 
                           5.2 แผนงานศักยภาพกลุ่มองค์กรและบุคลากร 
                           5.3 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 
                           5.4 แผนงานการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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แบบท่ี ๑ การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ  ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ

ดำเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการส่วนท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ✓  

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ✓  

3. มีการประชุมอย่างตอ่เนื่องสม่ำเสมอ ✓  

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ✓  

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี ✓  

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์   ✓  
ส่วนที่ 2  การจัดทำแผนการพัฒนาส่วนท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล ✓  

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการจัดทำแผน ✓  

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น ✓  

10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 

✓  

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ✓  

13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น ✓  

14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓  

15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

✓  

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ✓  

17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ✓  

18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ✓  
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แบบที่ ๒   แบบตดิตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง :  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ส่วนที่ 1   ขอ้มลูทั่วไป 
           ๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช 

           2. การรายงานผลการดำเนินงาน 
                   1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

ส่วนที ่ 2   ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)  
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ป ี2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) (บาท) (บาท) 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

88 77,692,500 82 74,350,000 82 7,382,5000 82 79,100,000 334 304,967,500 

  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

10 1,070,000 10 810,000 10 925,000 10 925,000 40 3,730,000 

  3.  ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
และทรัพยากรมนษุย ์

86 40,973,000 84 41,490,400 84 41,539,400 84 41,539,400 338 165,542,200 

  4.   ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

21 9,720,000 23 9,320,000 21 7,590,000 21 7,590,000 84 34,220,000 

  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการปกครอง 

33 5,915,000 33 5,665,000 32 5,685,000 32 5,685,000 129 22,950,000 

รวม 238 135,370,500  232 131,635,400  229 129,564,400  229 134,839,400  925 531,409,700  
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 4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการที่สำเร็จ 

โครงการที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน 

โครงการที่ไม่ได้
ดำเนินการ 

โครงการที่ยกเลิก โครงการที่เพิ่มเติม รวมทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

  1.   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 33 97.06 - - 1 2.94 - - - - 34 33.67 

  2.   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 100 - - - - - - - - 2 1.98 

  3.   ด้านสงัคมและทรัพยากรมนุษย ์ 23 71.87 - - 9 28.13 - - - - 32 31.68 

  4.   การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 100 - - - - - - - - 4 3.96 

  5.   การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครอง 

24 82.76 - - 5 17.24 - - - - 29 28.71 

รวม 86 85.15 - - 15 14.85 - - - - 101 100 
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 5. การเบิกจ่ายงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม งบหน่วยงานอ่ืน รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

  1.   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 87,000 0.35 5,572,931.47 98.46 - - 5,659,931.47 18.41 

  2.   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 30,000 0.12 - - - - 30,000 0.09 

  3.   ด้านสงัคมและทรัพยากรมนุษย ์ 21,511,578 85.46 - - - - 21,511,578 69.97 

  4.   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

270,440 1.08 - - - - 270,440 0.88 

  5.   การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครอง 

3,271,843 12.99 - - - - 3,271,843 10.65 

รวม 25,170,861 81.87 5,572,931.47 18.13 - - 30,743,792.47 100 
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ส่วนที ่ 3   ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

งบประมาณ 

ที่เบิกจ่ายไป 

- - - - - - 

รวม - - - - - 
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ส่วนที่ ๔ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
จากการติดตามและประเมินผล ฯ พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการ

ดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช มีดังนี ้
๑. องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช มีงบประมาณในการบริหารและการพัฒนาในจำนวน

จำกัดไม่เพียงพอกับการพัฒนาตามประเด็นความต้องการพัฒนาของประชาชนในท้องถิ่น 
๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖ด - ๒๕๖๔) มีจำนวนมากซึ่ง

ภายใต้ข้อจำกัดต้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบทุก
โครงการตามแผนที่กำหนดได้ ทำให้ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการเสร็จน้อย 

๓. การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น        มี
หลากหลายประเด็น ทำให้มีโครงการจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น แต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับจำนวนประเด็น
ปัญหาความต้องการที่มีอยู่จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

๔. การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังคงมี
ความต้องการให้ทุกโครการต้องมีอยู่ในแผน โดยไม่คำนึงถึงศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตำบลรามราช 
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แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๒ ครั้ง ภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช 
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน     30 กันยายน 2562 

ส่วนที่ ๒  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๖2 
๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-

2564) 

จำนวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 82 33 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 10 2 

3. การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 84 23 

๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 23 4 

๕. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง 33 24 

รวมทั้งสิ้น 232 86 

ร้อยละของโครงการที่ปฏิบัติได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 37.07 
 

หมายเหตุ 
           

 
 

 
 

ร้อยละของโครงการที่ปฏิบตัิได้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
= 

 
x  100                                   

  

 จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     
จำนวนโครงการทีไ่ด้ปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

****************************** 
 

3.1 สรุปผลการตดิตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

  จากการติดตามและประเมินผล ฯ พบว่า จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น      (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖4) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖5) ขององค์การบริหาส่วน
ตำบลรามราช    รวมทั้งสิ้น 232 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 131,635,400 บาท มีการกระจายของโคร
การและงบประมาณ ครบทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ มีการนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2564) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖5) สู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวน 86 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 37.07 
 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2564) 

โครงการตาม
แผนดำเนินงาน 
ประจำปี 2562 
(ข้อบัญญัติและ

เงินสะสม) 

จำนวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 82 34 33 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 10 2 2 

3. การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 84 32 23 

๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

23 4 4 

๕. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง 33 29 24 

รวมทั้งสิ้น 232 101 86 

ร้อยละของโครงการที่ปฏิบัติได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 37.07 

 

3.2 ข้อเสนอแนะ 
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1. บูรณาการและประสานความร่วมมือการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
เสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนม รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดำเนินโครงการให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น 

2. ส่งเสริม และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้
ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น รวมถึงสามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่น 
ให้ออกมาในรูปแบบของการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช 
ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้ 

3. สรรหาบุคลากรให้เพียงพอสอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลรามราช รวมถึงการพัฒพาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถละทักษะในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้สามารถปลี่ยนแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเอาโครงการที่ปรากฏอยู่ใน
แผนที่กำหนดในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เสนอให้ผู้บริหารเร่งรัดการดำเนินการโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญติงบประมาณรายจ่าย 
เพ่ือให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
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ภาคผนวก 
 
- บัญชีโครงการที่ดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)  
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บัญชีโครงการท่ีดำเนินการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 
 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน    
 
ที ่

 
โครงการ 

  

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง

(บาท) 
หมายเหตุ  

  
1 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.รามราช 5,000,000 0  
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 200,000 199,000 เงินสะสม 
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 218,200 208,000 เงินสะสม 
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 292,300 291,700 เงินสะสม 
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 152,000 151,000 เงินสะสม 
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 325,800 325,000 เงินสะสม 
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 343,500 342,000 เงินสะสม 
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 206,200 194,000 เงินสะสม 
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่10 143,400 142,800 เงินสะสม 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 31,700 31,500 เงินสะสม 
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 200,000 199,000 เงินสะสม 
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 60,700 60,000 เงินสะสม 
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 343,500 342,000 เงินสะสม 
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 197,400 196,500 เงินสะสม 
15 โครงการเสริมผิวการจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 223,500 221,000 เงินสะสม 
16 โครงการเสริมผิวการจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 211,400 208,700 เงินสะสม 
17 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาการเกษตร หมู่ที ่1 92,000 91,500 เงินสะสม 
18 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาการเกษตร หมู่ที ่2 92,000 91,500 เงินสะสม 
19 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาการเกษตร หมู่ที่ 4 92,000 91,500 เงินสะสม 
20 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาการเกษตร หมู่ที ่10 84,300 84,000 เงินสะสม 
21 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาการเกษตร หมู่ที่ 11 216,600 216,000 เงินสะสม 
22 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาการเกษตร หมู่ที่ 12 99,300 90,000 เงินสะสม 
23 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาการเกษตร หมู่ที่ 14 98,900 98,500 เงินสะสม 
24 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาการเกษตร หมู่ที่ 17 150,200 149,500 เงินสะสม 
25 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาการเกษตร หมู่ที่ 16 150,800 126,700 เงนิสะสม 
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 1.3 แผนงานด้านสาธารณูปโภค 

 
ที ่

 
โครงการ 

 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง

(บาท) 

หมายเหตุ 
 

26 โครงการเจาะบ่อประปา หมู่ที่ 7 37,000 37,000  
27 โครงการซ่อมแซมระบบท่อน้ำประปา หมู่ที่ 3 106,100 105,500 เงินสะสม 

 1.4 แผนงานด้านสาธารณูปการ    
 
ที ่  

โครงการ  

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง

(บาท) 
หมายเหตุ  

  
28 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

โพนแดงน้อย หมู่ที่ 8 
586,000 625,031.47 เงินสะสม 

29 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่6 316,400 257,000 เงินสะสม 
30 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่9 63,700 62,500 เงินสะสม 
31 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่10 26,200 26,000 เงินสะสม 

32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่13 190,100 189,500 เงินสะสม 

33 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่17 156,800 156,000 เงินสะสม 
34 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ

บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
50,000 50,000  

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 2.2 แผนงานด้านส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ    
 
ที ่  

โครงการ  

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง

(บาท) 
หมายเหตุ  

  
35 โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลรามราช 10,000 10,000   
36 โครงการฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี เยาวชน และ

ประชาชนตำบลรามราช 
20,000 20,000 

 
 

   3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 

 3.1 แนวทางด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน   
 
ที ่  

โครงการ  

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง

(บาท) 
หมายเหตุ  

  
37 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพ่ือจ่ายเป็น

ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) ของ อบต.รามราช 

882,000 854,380 
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 3.1 แนวทางด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน   
 
ที ่  

โครงการ  

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง

(บาท) 
หมายเหตุ  

  
38 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพ่ือจ่าย

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) ระหว่างช่วงอายุ 3 - 5 ปี ของ อบต.รามราช 

214,700 214,700 

 
39 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพ่ือจ่าย

เป็นค่าจัดการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 
อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ของ อบต.รามราช 

270,300 270,300 

 
40 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 370,000 293,961.62   

 
 

3.2 แผนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบล 
 
ที ่  

โครงการ  

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง

(บาท) 
หมายเหตุ  

  
41 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000 0   

   . 
 

       3.3 แผนงานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 
ที ่

 
โครงการ  

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง

(บาท) หมายเหตุ  

 
42 โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน (อยู่เวรยาม EMS) 558,000 558,000  
43 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง 30,000 0  
44 โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ 30,000 27,700  
45 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 20,000 19,550  
46 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชน 30,000 30,000  

 
 

3.4 แนวทางด้านการพัฒนาสนับสนุนด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง

(บาท) 

หมายเหตุ 
 

47 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน 3,700,000 3,577,780  
48 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 1,759,800 1,665,730.38  
49 อุดหนุนแข่งขันกีฬา ร.ร. ในเขตพ้ืนที่ตำบลรามราช 20,000 20,000   
50 โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลรามราช “รามราชคัพ” 140,000 140,000  
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 3.5 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ พิการและผู้ด้อยโอกาส  

ที ่ โครงการ  
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ(บาท) 

งบประมาณ 
หมายเหตุ  ที่เบิกจ่ายจริง

(บาท) 
51 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,500,000 8,886,500   
52 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 3,600,000 3,394,400   
53 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000 18,000   
54 โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 50,000 50,000  
55 โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 10,000 0   
56 โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลรามราช 5,000 0  

 3.6 แผนงานส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 
ที ่ โครงการ  

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง

(บาท) 
หมายเหตุ  

  
57 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าอุเทนงาน ไหลเรือไฟจังหวัด

นครพนม 
60,000 60,000  

58 อุดหนุนงานประเพณีเผ่าภูไท ชาวตำบลรามราช 70,000 0  
59 อุดหนุนงานประเพณีเผ่ากะเลิง ชาวตำบลรามราช 60,000 0  

60 อุดหนุนงานประเพณีสงน้ำรอยพระพุทธบาทชาวตำบลรามราช 50,000 50,000  
61 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าอุเทนงานนมัสการพระธาตุ 

ท่าอุเทน 
30,000 0  

62 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการฝ่ายการเมือง
และฝ่ายประจำ 

11,500 7,500  

          

        3.7 แผนงานสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง

(บาท) 
หมายเหตุ 

63 โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก 179,200 146,269  
64 โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดนก 32,000 20,515  
65 โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 88,000 75,000  
66 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการโครงการตาม

พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
340,000 0  

67 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น  
ตำบลรามราช 

160,000 131,292  

68 โครงการ อบต.รามราช เคลื่อนที่เพ่ือบริการประชาชน  10,000 0  
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  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       4.1 แผนงานสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
ที ่ โครงการ 

  

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง

(บาท) 
หมายเหตุ  

  
69 โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ  15,000 9,250   

 
 

4.2 แผนงานด้านบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน   

ที ่
  

โครงการ 
  

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ(บาท) 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

  
ที่เบิกจ่ายจริง

(บาท) 
70 โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยกำจัดขยะ 340,000 238,800  
71 โครงการลดปริมาณขยะในชุมชน 25,000 19,140   

 4.3 แผนงานสำรวจเขตการออกโฉนด และที่สาธารณะ    
 
ที ่ โครงการ  

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง

(บาท) 
หมายเหตุ  

  
72 โครงการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย 25,000 3,250   

  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง 

 5.1 แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการทุกภาคส่วนภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
 
ที ่ โครงการ 

  
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง

(บาท) 
หมายเหตุ 

    
73 โครงการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน 15,000 14,000   

 74 โครงการจัดทำเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 15,000 0   
75 โครงการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
15,000 14,735  

76 โครงการจัดทำแผนที่ภาษี 500,000 499,000   
77 โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล 10,000 0  
78 โครงการการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช 600,000 0  
79 อุดหนุนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

5,000 5,000  
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         5.2 แผนงานศักยภาพกลุ่มองค์กร และบุคลากร 
 
ที ่ โครงการ  

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง

(บาท) 
หมายเหตุ  

  
80 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
30,000 0  

5.3  แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 
ที ่

 
โครงการ 

  

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง

(บาท) 
หมายเหตุ  

  
81 โครงการจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000 19,800  
82 โครงการจัดหาวัสดุยานยนต์และขนส่ง 265,000 201,000   
83 โครงการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ 54,500 34,270   
84 โครงการจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 70,000 63,335   
85 โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลี่น 478,600 353,734   
86 โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว 204,900 189,021   
87 โครงการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 371,200 369,000  
88 โครงการจัดหาวัสดุการเกษตร 10,000 7,000  
89 โครงการจัดหาวัสดุก่อสร้าง 108,000 95,625   
90 โครงการจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 9,300   
91 โครงการจัดหาวัสดุสำนักงาน 235,000 228,814.90   
92 โครงการจัดหาวัสดุกีฬา 50,000 50,000  
93 โครงการจัดหาวัสดุอื่น 10,000 10,000   
94 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน 286,500 283,900   
95 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 111,900 109,328.74   
96 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 40,800 40,800  
97 โครงการจัดหาครุภัณฑ์การเกษตร 44,000 44,000  
98 โครงการจัดหาครุภัณฑ์โรงงาน 5,000 4,500  
99 โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 10,000 10,000  

100 โครงการสาธารณูปโภค อบต.รามราช 659,500 615,678.93  
101 บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 80,000 0  

 

ข้อมูลอ้างอิง : ระบบบันทึกบัญชีของ อปท. (e-LAAS) : รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนกันยายน 2562 

 


