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คำนำ 
 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 ขอ 28 และขอ 29 กำหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใหมีหนาท่ีดำเนินการเก่ียวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ          
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคการกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ขอ 12 ใหยกเลิกความใน (3) ของขอ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย      
การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และใหใชความตอไปนี้แทน      
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

การนำแผนไปปฏิบัติจะตองมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีสำคัญสำหรับ
ผูบริหารท่ีจะไดทราบถึงผลการปฏิบัติงานในชวงเวลาท่ีผานมา เพ่ือเปนการวัดผลการดำเนินงานวาสามารถ
ปฏิบัติงานไดตรงตามเปาหมายและวัตถุประสงคของการพัฒนาหรือไม สำหรับใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
แกไขการพัฒนาในอนาคต 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ จึงไดดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือเปนการติดตามผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท้ังใชเปนขอมูลใน
การวิเคราะหตัดสินใจ บริหารจัดการทรัพยากร และกำหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลให
ทองถ่ินมีการพัฒนาอยางแทจริง 
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สวนท่ี 1  บทนำ 
------- 

 
 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring และ การประเมิน ( Evaluation เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมีจุดหมาย       
ไมเหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเม่ือนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยให นายกองคการบริหาร
สวนตำบล รองนายกองคการบริหารสวนตำบล พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ จึงเปนการ
ติดตามผลท่ีใหความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตำบลสระขวัญ หรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีดำเนินการหรือไมไดดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีไดกำหนด
ไวหรือไม รวมท้ังงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ
ตรวจสอบดูวาแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนดไวหรือไมอยางไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกำหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ท้ังในดานการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือ         
การพัฒนาทองถ่ิน และข้ันตอนตาง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผล             
การดำเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดำเนินการไดตามเปาหมายท่ีกำหนดไวหรือไม 
ทำใหทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทำใหทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths จุดออน ( weaknesses โอกาส ( opportunities ปญหาหรืออุปสรรค ( threats ของแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจาก นายกองคการบริหารสวนตำบลสระ
ขวัญ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ปลัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ รองปลัด
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ หัวหนาสำนักปลัด ผูอำนวยการกอง และบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตำบลสระขวัญ สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนำไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความ
สอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลสระขวัญ 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือใหเกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองมีความ
สุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางให
เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองต้ังรับใหม่ัน รอโอกาสท่ีจะดำเนินการและต้ังม่ันอยาง
สุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได 
ดำเนินการปรับปรุงใหดีข้ึนตั้งรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวน
ไดเสียในองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ใหเกิดประโยชนเพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ 
พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดำเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินโดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน 
เปนไปตามเปาหมายประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดำเนินการไปแลว 
วาสิ่งใดควรดำเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดำเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดำเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงได
กำหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้ 
  1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ซ่ึงจะ
ชวยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดำเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกำหนดไว สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกำหนดไว 
  3. เพื่อเปนขอมูลสำหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดำเนินงาน โครงการ    
การยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจำเปนขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบรหิารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
  5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของนายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ปลัดองคการบริหาร
สวนตำบลสระขวัญ รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ หัวหนาสำนักปลัด ผูอำนวยการกองของ
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญท่ีจะตองผลักดันใหการดำเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนในตำบล     
สระขวัญ หรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในป งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559  ขอ 29 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2559  
ขอ 13 กำหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอำนาจหนาท่ี ดังนี้  
  (1 กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2 ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

      (3 รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอ 
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบ
หาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ
วันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  (4 แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร ดังนี้ 
   1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจำนวน 11 คน ประกอบดวย  
   1  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 3 คน  
   2  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน 
     3  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน  
   4  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน  
   5 ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน  
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   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตองดำเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้ 
   1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลา 
ท่ีกำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
   3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือดำเนินการตอไป 
 

    2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบล     
สระขวัญ ไดกำหนดการแบงข้ันตอนเพ่ือเปนการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตรและโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการท่ีจะ
ติดตามวามีวัตถุประสงคหลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซ่ึงดูไดจากการกำหนด
ตัวชี้วัด : KPI ถากำหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน 
จากนั้นศึกษาวาผูใชผล การนำผลไปใชประโยชนอยางไร เม่ือใด ขอมูลหลัก ๆ ท่ีตองการคืออะไร ตองการให
รายงานผลอยางไร   มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซ่ึงการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/
หรือสังเกตแลวนำผลท่ีไดมากำหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก     
ขอ 2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตาม
แหลงขอมูล เวลาท่ีเก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซ่ึง
สวนใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการดำเนินการตามวัตถุประสงคและ
ข้ันตอนท่ีไดกำหนดไว ซ่ึงสิ่งสำคัญท่ีตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนา
ทองถ่ินไวดีและไดขอมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพ่ิมจนกวาจะได
ครบข้ันต่ำตามท่ีกำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามท่ีกำหนดไว แต
ละโครงการตามตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย           
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart ห รืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบโดยรายงานตาม
แบบท่ีกำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ไดตามความเหมาะสมขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาจเขียนเปนรายงานเชิงเทคนิคซ่ึงประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงคและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการติดตาม ซ่ึงจะปรากฏในสวนท่ี 2 และสวนท่ี 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและ
เสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญตอ
นายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญเพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญเสนอตอสภาองคการ
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บริหารสวนตำบลสระขวัญและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญโดยอยาง
นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ หรือผูเก่ียวของหรือ
ผูมีอำนาจในสำนัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแกไขปญหาท่ีไดจากรายงาน
สรุป ซ่ึงอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอนายกองคการ
บริหารสวนตำบลสระขวัญ 
 

  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ         
มีอำนาจหนาท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ       
นายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญเพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญเสนอตอสภาองคการ
บริหารสวนตำบลสระขวัญและคณะกรรมการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญโดยอยางนอยปละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
 

                    ข้ันตอนการรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans เปนสิ่งของ วัสดุ   อุปกรณหรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการ
พิจารณาเลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดคิด
สรางไวเพ่ือใชในการติดตามและประเมินผล เชน แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ           
เปนตน และหรือโดยการสรางเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดแก แบบสอบถาม 
(Questionnaires   แบบสัมภาษณ  (Interview  และแบบสังเกตการณ  (Observation เปนตน  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป อำนาจหนาท่ี ภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ รวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถ่ิน
รวมท้ังเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ ท่ีไดกำหนดข้ึนหรือการนำไปทดลองใชเพ่ือปรับปรุงแกไขแลวจึงนำ

ผูบริหาร

ทองถ่ิน 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ผูบริหาร

ทองถ่ิน 
สภาทองถ่ิน รายงานผล เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผูบริหาร

ทองถ่ิน 

 

เสนอ เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการ
สำรวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลท่ีเปนจริงตอไป  
 

  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลสระ
ขวัญ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้  
    1 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของ องคการบริหาร
สวนตำบลสระขวัญ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผาน
มาทุกครั้ง 
    3 รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ินภายในเดือนธันวาคม เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ เสนอสภาองคการ
บริหารสวนตำบลสระขวัญภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
  1.2 ความสอดคลอง (Relevance เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต ท่ีไดกำหนดข้ึนมีความสอดคลองและนำไปกำหนดเปนวิสัยทัศนของ องคการบริหารสวนตำบล      
สระขวัญ 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือท่ีมีอยู
จริงในองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความกาวหนา (Progress กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและท่ีผานมา โครงการท่ีตอเนื่องจาก
ปงบประมาณท่ีผานมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวาง
ผลผลิตหรือผลท่ีไดรับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใชไปในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
ซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จำนวน ระยะเวลา เปนตน 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness เปนผลท่ีไดจากประสิทธิภาพทำใหเกิดผลลัพธและ
ผลผลิต (Outcome and Output ซ่ึ งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิง
คุณภาพ ซ่ึงวัดเปนความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจำเปนท่ี
จะตองวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญท้ังในระดับหมูบานและระดับตำบล 
และอาจรวมถึงอำเภอเมืองสระแกว และจังหวัดสระแกว ดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิง
การพัฒนาทองถ่ินแบบองครวมของจังหวัดเดียวกัน  
 

  2.  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลสระ
ขวัญกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองคประกอบใหญ ๆ ท่ีสำคัญ 3 ประการ คือ  
    1 ผูเข ารวมติดตามและประเมินผล  
    2 เครื่องมือ  
    3 กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ  
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  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1 การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเปาหมายเพ่ือมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได 
    2 การสำรวจ ( survey เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผูรับผิดชอบ
โครงการจัดทำไวแลว หรืออาจเปนขอมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record 
สังเกต(observe หรือวัด ( measurement โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนท่ี
จากผูมีสวนเก่ียวของ เจาหนาท่ี บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ เปนขอมูลท่ีมีอยูตาม
ธรรมชาติ พฤติกรรม ความตองการ ซ่ึงศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 
 

  3.  กำหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบล 
สระขวัญกำหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ
วัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทาง
การวัด จะใชเครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถ่ิน  
  3.2 การสัมภาษณ (Interviews อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณ
เปนการยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  
โดยท่ัวไป การสัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ 
(formal or semi-formal interview ซ่ึงใชแบบสัมภาษณ แบบ มีโครงสราง ( structure interviews 
ดำเนินการสัมภาษณ และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview ซ่ึงคลาย ๆ กับการพูด
สนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง ไมเครงครัดในข้ันตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations คณะกรรมการติดตา มและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบลสระขวัญใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวากำลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหาร
สวนตำบลสระขวัญ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต               
     (1  การสั งเกตแบบมีส วนรวม  ( Participant observation เป นวิธีการสั งเกต  
ท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับประชาชาชนในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชน  
มีกิจกรรมรวมกัน 
      (2 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม ( Non-participant observation หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของ
ผูมีสวนไดเสียในองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
  3.4 การสำรวจ (surveys ในท่ีนี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเปน ความตองการของประชาชนในองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญจะมีการบันทึกการสำรวจ 
และทิศทางการสำรวจไวเปนหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความ
จำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชเอกสาร ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการ
ของประชาชนในทองถ่ิน สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เปาประสงค คาเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
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5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสำคัญคือ การนำไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใชสำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยก
เปนหัวขอได ดังนี้ 
  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและการ
ดำเนินการตามโครงการ ซ่ึงจะทำใหวิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทำใหแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและ
การดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทำใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ท้ัง
ในปจจุบันและอนาคต 
  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง 
ๆ ท่ีจะนำไปจัดทำเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลท่ีเปนจริง ทำใหไดรับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับ
สำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ สามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน 
รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอำนาจหนาท่ี นอกจากนี้ยัง
สามารถกำหนดมาตรการตาง ๆ สำหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได  
  7. ทำใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญแตละคน แตละสำนัก/
กอง/ฝายตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทำงานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทำใหเปาหมายของ
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ เกิดความสำเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลสระ
ขวัญ 
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สวนท่ี 2  การติดตามและประเมินผล 
    ----------------- 

 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ 2562 
  1.1 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
   1 วิสัยทัศน  
     “บริหารตามหลักธรรมาภิบาล    มุงใหบริการประชาชน 
    นำคนสูคุณภาพชีวิตท่ีดี    ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

   2 ยุทธศาสตร  
   1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
   3. การพัฒนาดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม 
   4. การพัฒนาดานการทองเท่ียว 
   5. การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 

3  เปาประสงค 
   1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหไดมาตรฐานและเพียงพอกับ
ความตองการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. ควบคูกับการวางผังเมืองท่ีดี 
   2. สงเสริมใหมีการรวมกลุมกันเพ่ือประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือนแกไข
ปญหาความยากจน 
   3. สงเสริมกิจกรรมดานการเกษตร และเทคโนโลยีการเกษตร 
   4. สงเสริมทางดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 
   5. สรางระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทรัพยากรปาไมพัฒนาแหลง
ทองเท่ียว 
   6. สรางระบบการบริหารจัดการแหลงน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค อยางมีประสิทธิภาพเพ่ือ
แกไขปญหาการขาดแคลนน้ำ 
   7. พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลดานตางๆ ของหมูบาน โดยสนับสนุนการนำเทคโนโลยี 
ท่ีทันสมัยมาใชในการเก็บขอมูล เพ่ือใหมีระบบฐานขอมูลท่ีถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
   8. พัฒนาและสงเสริมความรูความเขาใจในดานการเมือง การบริหาร และการปกครองใหกับ
ประชาชน สนับสนนุการมีสวนรวม ในการดำเนินการระหวาง ภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบตาง ๆ 
   9. พัฒนาประสิทธิภาพ เพ่ิมบทบาทขององคการบริหารสวนตำบล ในงานดานสังคม
สงเคราะห 
   10. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบล เนนการบริการท่ีรวดเร็ว  
ลดข้ันตอนการทำงาน สรางความประทับใจแกผูมาติดตอ และสามารถตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลหรือ
งานของหนวยเหนือไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   4 คาเปาหมาย  
   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    - แผนงานเคหะและชุมชน 
    - แผนงานการพาณิชย 
    - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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    - แผนงานการเกษตร 
   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
   - แผนงานรักษาความสงบภายใน 
    - แผนงานการศึกษา 
   - แผนงานสาธารณสุข 
   - แผนงานสังคมสงเคราะห 
   - แผนงานเคหะและชุมชน 
   - แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 
    - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
      - แผนงานงบกลาง  
   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม 
   - แผนงานการเกษตร 
   4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว 
    - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
   - แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 
    - แผนงานรักษาความสงบภายใน 
    - แผนงานการศึกษา 
    - แผนงานสาธารณสุข 
    - แผนงานเคหะและชุมชน 
    - แผนงานงบกลาง 

   5 กลยุทธ  
   1. เพ่ือสรางสรรค อบต. ใหเปนชุมชนท่ีนาอยูบนพ้ืนฐานความสมดุลแหงวิถีชีวิตชนบท 
   2. เพ่ือพัฒนาการคมนาคมขนสงสะดวกและประหยัดคาใชจายของประชาชน 
   3. เพ่ือใหประชาชนทุกหมูบาน มีน้ำประปาท่ีสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ 
   4. เพ่ือใหประชาชนมีฐานะความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
   5. เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการทางสังคมอยางท่ัวถึง 
   6. เพ่ือสรางเสถียรภาพทางการเงินการคลัง ของ อบต. ใหมีความม่ันคง มีทรัพยากรการเงิน
ครอบคลุมการพัฒนาทุกดาน ท้ังการพัฒนาคน การพัฒนาเมือง และการพัฒนาการบริการ 
   7. เพ่ือใหประชาชนสามารถพ่ึงพาแหลงเงินทุนในหมูบาน ชุมชนของตนเองไดโดยไมตอง
พ่ึงพาแหลงเงินทุนนอกชุมชนละเงินทุนนอกระบบ 
   8. เพ่ือใหศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวของสังคมและเสริมสรางใหสังคมเข็มแข็งเปนสังคม
คุณภาพอยางแทจริง 
   9. เพ่ือใหภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการฟนฟูพัฒนาและนำมาประยุกตใชในการพัฒนาดานตางๆ 
อยางจริงจัง 
   10. เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา 
   11. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนใหทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษา การบริการสังคม  
   12. เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   13. เพ่ือใหหมูบาน/ชุมชน ปลอดยาเสพติด 
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   14. เพ่ือปญหาความเดือนรอนของประชาชนไดรับการแกไขอยางรวดเร็ว 
   15. เพ่ือใหสังคมมีสวนรวมมีความเข็มแข็ง ม่ังคง ท้ังทางดานเศรษฐกิจและดานสังคมจากผล
การพัฒนา 
   16. เพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษ พัฒนาและถูกนำมาใชใหเกิด
ประโยชนอยางคุมคาท่ีสุด 
   17. เพ่ือใหทุกฝายเกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาและแกไขปญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
       6 จุดยืนทางยุทธศาสตร  
            การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
กำหนดการพัฒนาท่ีครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ท่ีเก่ียวของกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนา จำนวน 5 ยุทธศาสตร และ 18 แผนงาน 
   7 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  
   ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญมุงพัฒนา 5 ดาน 
ไดแก ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน แหลงน้ำ และการคมนาคม ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ และสงเสริม
คุณภาพชีวิต ดานการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีทองถ่ิน ดานการพัฒนาดาน
การเกษตรและสิ่งแวดลอม ดานการพัฒนาดานสังคมและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
   1  SWOT Analysis 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดใชการวิเคราะห 
SWOT Analysis  
 

จุดออน - จุดแข็ง 
 

จุดแข็ง จุดออน 
1. ระบบการบริหาร 

- มีการจัดโครงสรางภายในท่ีเหมาะสมสอดคลองกับ
ภารกิจการบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 

  มีการแบงงาน/มอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ 
 
2. ระบบขอมูล 

- มีการจัดเก็บขอมูลในการดำเนินการ 
 
3. อัตรากำลัง(พนักงานสวนตำบล/ลูกจาง) 

- บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี 
- ไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 
- มีการกำหนดแผนอัตรากำลังตามโครงสราง 

1.  ระบบการบริหาร 
- กฎระเบียบบังคับตางๆ มีการปรับปรุงแกไข 

   ตลอดเวลา ทำใหศึกษาไมทัน ขาดความชัดเจนใน    
   การดำเนินงานพ้ืนท่ีรับผิดชอบมาก ไมสามารถ     
   บริการพัฒนาไปท่ัวถึงปริมาณงานมีมาก บุคลากรมี   
   นอย มีผลทำใหผลงาน ไมเกิดประสิทธิภาพและ 
   ประสิทธิผลเทาท่ีควร 

- ประชากรบางสวนยังขาดการมีสวนรวม 
 

2. ระบบขอมูล 
- การนำขอมูลสารสนเทศไปใช  
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จุดแข็ง จุดออน 
 

1. การเงิน/งบประมาณ 
- การบริหารงบประมาณเปนอยางไปอยางมี 
  ประสิทธิภาพ 
 

2. ศักยภาพของชุมชนมีกลุมตางๆ ในหมูบาน เชน    
     กลุมออมทรัพย กลุมอาชีพ 
 

3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
      มีแหลงน้ำธรรมชาติสามารถใชประโยชนใน    
      การเกษตรมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอ้ือตอการพัฒนา  
      เปนแหลงทองเท่ียวทำใหมีรายไดจากการทองเท่ียว 
       

3. อัตรากำลัง (พนักงาน/ลูกจาง) 
- มีบุคลากรไมเพียงพอ 
- บุคลากรไดรับมอบหมายงานมากเกินไป 

 
4. การเงิน/งบประมาณ 

- งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนาในการ 
ขยายตัวจากชนบทเปนเมือง 

 
5. ศักยภาพของชุมชน สถานท่ีและอาคารท่ีทำการคับ 
    แคบไมเพียงพอมีกลุม ไมทุกหมูบาน สมาชิกมีนอย 

 
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
7. ขาดจิตสำนึกในการรับผิดชอบรวมกัน ในการ 
    อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

 
โอกาส - ปญหาอุปสรรค 
 

โอกาส ปญหาอุปสรรค 
1. นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ท่ีสนับสนุนสงเสริม       
    ดานการเกษตร การทองเท่ียว สอดคลองกับ    
    ยุทธศาสตรตำบล 
 
2. การสรางความเขมแข็งตามระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 
3. การแกไขปญหาความยากจน ปญหายาเสพติด      
    ตามนโยบายของรัฐบาล 
 
4. มีนโยบายและแผนแมบทเพ่ือการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 
    ในจังหวัดสระแกว ซ่ึงทำใหมีเครือขายการทองเท่ียว 

1. กฎหมายระเบียบ ขอบังคับ มีการเปลี่ยนแปลง 
      ตลอดเวลา 
 

2. การจดัสรรงบประมาณและระยะการเบิกจายไม 
      เหมาะสมกับการดำเนินการ 
 

3. ภาระหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน ตามภารกิจท่ีไดรับถาย 
      โอน 
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1.2 โครงการพัฒนาทองถิ่น 
 

ยุทธศาสตร 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

๑  ยุทธศาสตรการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน   

   ๑.1 แผนงานเคหะและชุมชน 21 9,610,000 

   ๑.2 แผนงานการพาณชิย 5 1,800,000 

   ๑.3 แผนงานอุตสาหกรรม 130 69,323,600 

   ๑.4 แผนงานการเกษตร 10 4,850,000 

รวม 166      85,583,600  

๒  ยุทธศาสตรการพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน   

   ๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 340,000 

   ๑.๒ แผนงานการศึกษา 16 7,734,050 

   ๑.๓ แผนงานสาธารณสุข 12 1,410,000 

   ๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห 2 400,000 

   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 4 1,420,000 

   ๑.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 9 1,157,000 

   ๑.๗ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 5 1,200,000 

   ๑.๘ แผนงานงบกลาง 4 25,300,000 

รวม 56      38,961,050  

๓  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม   

   ๑.๑ แผนงานการเกษตร 3 450,000 

รวม 3           450,000  

๔  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการทองเที่ยว     

   ๑.๑ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 3 200,000 

รวม 3           200,000  

๕  ยุทธศาสตรดานการบริหารจดัการ     

   ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 12 3,713,300 

   ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 315,000 

   ๑.๓ แผนงานการศึกษา 2 650,000 

   ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข 2 950,000 

   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 1 950,000 

   ๑.๖ แผนงานงบกลาง 3 1,000,000 

รวม 23        7,537,300  

รวมทั้งสิ้น    251    132,772,950  
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1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับและการเบิกจายงบประมาณ  
 

ผลของการนำแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปสูการปฏิบัติท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยดำเนินการ (แบบ ผ.01) 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีไดรับ ผูรับผิดชอบ 

      (ผลผลิตของโครงการ  ท่ีดำเนินการจริง (KPI)     

1 

โครงการกอสรางสนาม
เด็กเลน 

เพ่ือกอสรางสนามเด็กเลน อบต./ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต.สระขวัญ 1 แหง 

500,000 จำนวนรอยละเด็กและ
เยาวชนมีสถานท่ีออก
กำลังกาย 

เด็กและเยาวชนมสีนามเด็ก
เลนท่ีดีมมีาตรฐานเปนการ
สรางแรงจูงในใหหันมาออก
กำลังกาย 

กองการศึกษา 

2 

โครงการกอสรางพรอม
ติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย หมูท่ี 
1-21 

เพ่ือกอสรางพรอมตดิตั้งไฟฟา
สองสวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูท่ี 1-21 

เปนไฟฟาสองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย หมูท่ี 
1-21 

513,485 จำนวนรอยละประชาชน  
มีไฟฟาสองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตยเพ่ิม
มากข้ึน 

เปนโคมไฟถนนแบบพลังงาน
แสงอาทิตยสามารถเปด-ปด 
ไดอัตโนมัต ิ

กองชาง 

3 

โครงการกอสรางพรอม
ติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย หมูท่ี 
1-21 

เพ่ือกอสรางพรอมตดิตั้งไฟฟา
สองสวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูท่ี 1-21 

เปนไฟฟาสองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย หมูท่ี 
1-21 

3,478,650 จำนวนรอยละประชาชน  
มีไฟฟาสองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตยเพ่ิม
มากข้ึน 

เปนโคมไฟถนนแบบพลังงาน
แสงอาทิตยสามารถเปด-ปด 
ไดอัตโนมัต ิ

กองชาง 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการจริง งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีไดรับ ผูรับผิดชอบ 

      (ผลผลิตของโครงการ  ท่ีดำเนินการจริง (KPI)     

4 

โครงการกอสรางพรอม
ติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย  
หมูท่ี 7 

เพ่ือกอสรางพรอมตดิตั้งไฟฟา
สองสวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย  หมูท่ี 7 

กอสรางพรอมตดิตั้งไฟฟา
สองสวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย  

490,000 จำนวนรอยละประชาชน  
มีไฟฟาสองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตยเพ่ิม
มากข้ึน 

เปนโคมไฟถนนแบบพลังงาน
แสงอาทิตยสามารถเปด-ปด 
ไดอัตโนมัต ิ

กองชาง 

5 

โครงการกอสรางพรอม
ติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย หมูท่ี 
18 

เพ่ือกอสรางพรอมตดิตั้งไฟฟา
สองสวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูท่ี 18 

เปนไฟฟาสองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย หมูท่ี 
18 

475,000 จำนวนรอยละประชาชน  
มีไฟฟาสองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตยเพ่ิม
มากข้ึน 

เปนโคมไฟถนนแบบพลังงาน
แสงอาทิตยสามารถเปด-ปด 
ไดอัตโนมัต ิ

กองชาง 

6 

โครงการกอสรางพรอม
ติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย หมูท่ี 
17 

เพ่ือกอสรางพรอมตดิตั้งไฟฟา
สองสวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูท่ี 17 

เปนไฟฟาสองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย หมูท่ี 
17 

475,000 จำนวนรอยละประชาชน  
มีไฟฟาสองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตยเพ่ิม
มากข้ึน 

เปนโคมไฟถนนแบบพลังงาน
แสงอาทิตยสามารถเปด-ปด 
ไดอัตโนมัต ิ

กองชาง 

7 

โครงการกอสรางพรอม
ติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย หมูท่ี 
12 

เพ่ือกอสรางพรอมตดิตั้งไฟฟา
สองสวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูท่ี 12 

เปนไฟฟาสองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย หมูท่ี 
12 

490,000 จำนวนรอยละประชาชน  
มีไฟฟาสองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตยเพ่ิม
มากข้ึน 

เปนโคมไฟถนนแบบพลังงาน
แสงอาทิตยสามารถเปด-ปด 
ไดอัตโนมัต ิ

กองชาง 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.2 แผนงานการพาณิชย 

 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ดำเนินการ

จริง งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ไดรับ ผูรับผิดชอบ 

      (ผลผลติของโครงการ  ที่ดำเนินการจริง (KPI)     
1 วางทอระบายนำ้ เพื่อวางทอระบายน้ำใน

หมูบาน 
หมูที่ ๒๑ บานสารคาม      448,000  จำนวนรอยละนำ้ทวมขัง

ลดลง 
ชวยลดปญหานำ้ทวมขัง กองชาง 

2 

โครงการกอสรางระบบ
ประปาผิวดนิขนาดใหญ
มาก หมูที่ 4 

เพื่อใหประชาชน หมูที่ 4  
มีน้ำอุปโภค -บริโภค 
เพียงพอตอความตองการ 

ประชาชน หมูที่ 4 ตำบล
สระขวัญ 

  1,264,213  
ประชาชนหมูที่ 4 มี
น้ำประปา อุปโภค 
บริโภค เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนหมูที่ 4 มี
น้ำประปา อุปโภค – บริโภค 
ที่พอเพียง 

กองชาง  
อบจ. 

หนวยงานอ่ืน 

3 

กอสราง ซอมแซมระบบ
ทอประปาหมูบาน  
หมูที่ 4  

เพื่อกอสรางและซอมแซม
ระบบประปาหมูบาน 

หมูที่ 4 บานทุงพลวง   3,997,289  จำนวนรอยละประชาชน
มีน้ำประปาใชทั่วถึง 

มีระบบทอประปาที่มี
คุณภาพและประชาชนไดใช
น้ำอยางทั่วถึง 

กองชาง 

4 

โครงการกอสรางระบบ
ประปาผิวดนิขนาดใหญ
มาก หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชน หมูที่ 1  
มีน้ำอุปโภค -บริโภค 
เพียงพอตอความตองการ 

ประชาชน หมูที่ 1 ตำบล
สระขวัญ 

  1,816,000  
ประชาชนหมูที่ 1  
มีน้ำประปา อุปโภค 
บริโภค เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนหมูที่ 1 มี
น้ำประปา อุปโภค – บริโภค 
ที่พอเพียง 

กองชาง  
อบจ. 

หนวยงานอ่ืน 

5 

โครงการปรับปรุง 
ซอมแซมระบบประปา
หมูบาน  หมูที่ 1 

เพื่อปรับปรุง ซอมแซม
ระบบประปาหมูบาน     
 หมูที่ ๑ 

ซอมแซมระบบประปา
หมูบาน 

     500,000  จำนวนรอยละประชาชน
มีน้ำสะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภค  

ประชาชนมีนำ้สะอาดไวใช
ในการอุปโภคและบริโภค  

กองชาง 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.3 แผนงานอุตสาหกรรม 

 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดำเนินการจริง งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ไดรับ ผูรับผิดชอบ 

      (ผลผลติของโครงการ  ที่ดำเนินการจริง (KPI)     
1 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่ ๖ 

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เสนตรงขาม
บานกำนนัสมบัติ แซอ้ึง 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง  4 เมตร 
ยาว ๒๒๕ เมตร 

      499,500 จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

2 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

หมูที่ 8 บานคลองปูน (ซอย
นครคลองปูน/ซอยประชา
มั่นคง  

      500,000  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

3 โครงการปรับปรุง ตอ
เติม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจายเปนคากอสราง 
ปรับปรุง ตอเติม ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ใชสอยศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 5 แหง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง       473,102  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง
ไดรับการปรับปรุงตอเติม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มี
มาตรฐานดานอาคาร
สถานที่ และความ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

4 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

หมูที่ 13 บานวังตีอก (บาน
นายทองคำ  

      499,500  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดำเนินการจริง งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ไดรับ ผูรับผิดชอบ 

      (ผลผลติของโครงการ  ที่ดำเนินการจริง (KPI)     
5 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่ ๓ 

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมูที่ ๓ เสน
บานนายบรรจง มฤกูล 
(ตอจากเสนเดิม  

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง      4 เมตร 
ยาว ๒๒๕ เมตร 

      500,000  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก          
หมูที่ ๑   

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ ๑ เสน
บานนายสมศักดิ ์ละครชัย 
ไปบานนายสุรพล ศรศรี   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 175 เมตร 

      499,500  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่ 17 

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมูที่ 17 บาน
เนินสะอาด เสนคลองคัน
ฉอกลาง (ตอจากเสนเดิม  

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง      4 เมตร 
ยาว ๒๒๕ เมตร 

      499,500  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

8 ซอมแซม และกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

หมูที่ ๑๔ บานคลองมะละกอ       499,500  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 18 

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เสนหลังวัด
บานคลองมะละกอใต 
พรอมวางทอระบายน้ำ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 4 เมตร ยาว 
200 เมตร 

      499,500  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 
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10 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 
เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

หมูที่ ๑๖ บานคลองจานนอย
(ซอยนาเจริญ  

      339,500  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

11 โครงการปรับปรุงตอเติม
ศาลากลางบาน หมูที่ 9 

เพื่อปรับปรุงตอเติมศาลา
กลางหมูบาน พรอมลาน
ตั้งเคร่ืองเลนออกกกำลัง
กาย หมูที่ 9 

หมูที่ 9 บานบะเจริญ       449,500  จำนวนรอยละของ
ประชาชนมีสถานที่จัด
กิจกรรม 

ประชาชนมีพื้นที่ในการ
จัดกิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

12 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 11 บานโคกสำราญ       249,500  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

13 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

หมูที่ 10 บานคลองคันฉอ       349,500  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่ 15 

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยขาง
โรงเรียน (เสนเชื่อมตอจาก
จุดเดิม พรอมวางทอ
ระบายน้ำ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 178 เมตร 

      500,000  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 
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      (ผลผลติของโครงการ  ที่ดำเนินการจริง (KPI)     
15 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 
เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

หมูที่ ๑๗ บานเนนิสะอาด 
(คลองคันฉอกลาง  

      399,500  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

16 โครงการทำกันสาด และ
เหล็กดัดมุงลวด ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
บานเนินผาสุก 

เพื่อใชกันสาดในการกัน
น้ำฝน เหล็กดัดมุงลวด  ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบานเนินผาสุก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
บานเนินผาสุก 

      229,000  รอยละกันสาดในการกัน
น้ำฝน เหล็กดัดมุงลวดที่มี
การตอเติมเปนไปดวยความ
เรียบรอย   

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมี
กันสาดกันฝนในชวงฤดู
ฝน และ เหล็กดัดมุงลวด
เพื่อกันแมลง 

กอง
การศึกษา/
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน
เนินผาสุก 

17 โครงการทำกันสาดและ
มุงลวด ศูนยพฒันาเด็ก
เล็กบานทุงหินโคน  

เพื่อใชกันสาดในการกัน
น้ำฝน มุงลวด ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบาน 
ทุงหินโคน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน 
ทุงหินโคน 

      136,000  รอยละกันสาดในการกัน
น้ำฝน มุงลวดที่มีการตอ
เติมเปนไปดวยความ
เรียบรอย   

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมี
กันสาดกันฝนในชวงฤดู
ฝน และ เหล็กดัดมุงลวด
เพื่อกันแมลง 

กอง
การศึกษา 

18 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเนินสงา 
4x400 ม. 

หมูที่ 8 บานคลองปูน        349,500  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

19 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมูที่ 21 

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง 
หมูที่ 21 บานสารคาม 

หมูที่ 21 บานสารคาม       150,000  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจร ไปมา  

กองชาง 

20 โครงการกอสรางหลังคา
คลุมสนามฟุตซอล 

เพื่อกอสรางหลังคาคลุม
สนามฟตุซอล 

หลังคาคลุมสนามฟุตซอล     1,601,264  จำนวนรอยละของ
ประชาชนมีสถานที่ออก

มีสนามฟตุซอลที่ได
มาตรฐานเหมาะสมกับ

กองชาง 
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      (ผลผลติของโครงการ  ที่ดำเนินการจริง (KPI)     
กำลังกาย การออกกำลังกาย 

21 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่ 5 

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต              
เสริมเหล็ก หมูที่ 5 เสน
จากบานหนองไผไปบาน
ทุงพลวง หมูที่ 4 (ตอจาก
เสนเดิม  

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง  4 เมตร
ยาว ๒๒๕ เมตร 

      500,000  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

22 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่ 20 

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เสนบานคลอง
อางไปบานนำ้ซับ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 178 เมตร  

      500,000  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

23 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

หมูที่ ๗ บานใหมไพรวัลย(จุด
ทาไมแดง  

      500,000  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

24 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่ 1 

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เสนขางวัดน้ำ
ซับไปเชื่อมหมูที่ 17 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 60 เมตร 

      133,600  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 
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      (ผลผลติของโครงการ  ที่ดำเนินการจริง (KPI)     
25 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1 

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เสนประปา 
หินหนอ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 60 เมตร 

      133,600  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

26 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่ 2 

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยขางวัด
บานใหมถาวร 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 3 
เมตร ยาว 54 เมตร  ชวงที่ 2 
ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 
104 เมตร 

      354,430  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

27 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรีต
ดวยแอสฟลติก หมูที่ 9 

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟลติก 
บริเวณหนาวัดบาน 
บะเจริญ 

ปรับปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟลติก 
ขนาดกวาง 4 เมตร  
ยาว 350 เมตร 

      499,400  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

28 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรีต
ดวยแอสฟลติก  
หมูที่ 14 

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟลติก  

ปรับปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟลติกขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว  
350 เมตร  

      500,000  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

29 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรีต
ดวยแอสฟลติก หมูที่ 8  

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟลติก  

ปรับปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟลติกขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว  
350 เมตร 

      500,000  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 
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30 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมถนนคอนกรีต
ดวยแอสฟลติก  
หมูที่ 16 

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟลติก  

ปรับปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟลติกขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว  
350 เมตร  

      500,000  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

31 โครงการกอสราง   
ถนนดิน หมูที่ ๒ 

เพื่อกอสรางถนนดิน หมูที่ 
2  บานใหมถาวร เสน
บานนายทอง นามมาหา
วงษ 

กอสรางถนนดนิ ขนาดกวาง 
4 เมตร ยาว 560 เมตร 

      400,000  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก

การสัญจรไปมา 

กองชาง 

32 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

หมูที่ ๑๕ บานเนนิไทร (บาน
นายจรูญ-นางสังวาร  

      497,200  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

33 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 20 

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เสนบานคลอง
อางไปบานนำ้ซับ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 178 เมตร  

      491,400  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

34 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่ 7 

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เสนกลุมทา
ไมแดง  (ตอจากเสนเดิม  

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 178 เมตร 

      491,400  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 
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35 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 หมูที่ 5 

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เสนจากบาน
หนองไผไปบานทุงพลวง 
หมูที่ 4 (ตอจากจดุเดิม  

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 225 เมตร 

      499,800  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

36 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก          
หมูที่ ๑   

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต             
เสริมเหล็ก หมูที่ ๑ 
เสนประปาหินหนอ (ตอ
จากเสนเดิม  

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง  ๔ เมตร 
ยาว ๙๖ เมตร 

      215,000  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

37 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่ 4 

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เสนบาน  
นางกิมเตียง ศรีทอง 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 225 เมตร 

      499,600  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

38 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่ 12 

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เสนซอยบาน
นายอรุณ เห็มสนาน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 130 เมตร 

      300,000  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

39 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่ 17 

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมูที่ 17 บาน
เนินสะอาด เสนคลองคัน
ฉอกลาง (ตอจากเสนเดิม  

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง      4 เมตร 
ยาว ๒๒๕ เมตร 

      499,800  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 
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40 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่ 11 

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมวางทอ
ระบายน้ำ หมูที่ 11 บาน
โคกสำราญ ซอยเอ้ือมิตร 
(ตอจากจุดเดิม   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง  4 เมตร 
ยาว 145 เมตรพรอมวาง 
ทอระบายน้ำ 

      400,000  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

41 โครงการวางทอ ระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 13 

เพื่อวางทอระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
13 บานวงัตีอก 

วางทอระบายนำ้คอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 13 ยาว 
570 เมตร  

      498,000  จำนวนรอยละปญหานำ้
ทวมขังลดลง 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและชวยปองกัน
น้ำทวมขัง 

กองชาง 

42 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่ ๓ 

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมูที่ ๓ เสน
บานนายบรรจง มฤกูล 
(ตอจากเสนเดิม  

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง      4 เมตร 
ยาว ๒๒๕ เมตร 

      499,800  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

43 โครงการทำกันสาดและ
มุงลวด ศูนยพฒันาเด็ก
เล็กบานทุงหินโคน  

เพื่อใชกันสาดในการกัน
น้ำฝน มุงลวด ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบาน 
ทุงหินโคน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน 
ทุงหินโคน 

          7,500  รอยละกันสาดในการกัน
น้ำฝน มุงลวดที่มีการตอ
เติมเปนไปดวยความ
เรียบรอย   

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมี
กันสาดกันฝนในชวงฤดู
ฝน และ เหล็กดัดมุงลวด
เพื่อกันแมลง 

กอง
การศึกษา 
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44 โครงการทำกันสาด และ

เหล็กดัดมุงลวด ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
บานเนินผาสุก 

เพื่อใชกันสาดในการกัน
น้ำฝน เหล็กดัดมุงลวด  ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบานเนินผาสุก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
บานเนินผาสุก 

        11,750  รอยละกันสาดในการกัน
น้ำฝน เหล็กดัดมุงลวดที่มี
การตอเติมเปนไปดวยความ
เรียบรอย   

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมี
กันสาดกันฝนในชวงฤดู
ฝน และ เหล็กดัดมุงลวด
เพื่อกันแมลง 

กอง
การศึกษา/
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน
เนินผาสุก 

45 ปรับปรุงซอมแซมและ
ตอเติมศาลากลางบาน 

เพื่อปรับปรุงซอมแซมและ
ตอเติมศาลากลางบาน 

หมูที่ ๕ บานหนองไผ       250,000  จำนวนรอยละประชาชนมี
สถานที่จดักิจกรรม 

ประชาชนมีพื้นที่ในการ
ทำกิจกรรมอยางเพียงพอ 

กองชาง 

46 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรีต
ดวยแอสฟลติก  
หมูที่ 19  

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟลติก  

ปรับปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟลติกขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว  
350 เมตร 

      500,000  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

47 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรีต
ดวยแอสฟลติก  
หมูที่ 13 

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟลติก  

ปรับปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟลติกขนาด
กวาง 5 เมตร ยาว 
 280 เมตร 

      500,000  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 
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48 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมถนนคอนกรีต
ดวยแอสฟลติก  
หมูที่ 10 

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟลติก  

ปรับปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟลติกขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว  
350 เมตร 

      500,000  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

49 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรีต
ดวยแอสฟลติก  
หมูที่ 18  

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟลติก  

ปรับปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟลติกขนาด
กวาง 4 เมตร  

      500,000  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

50 โครงการวางทอ  ระบาย
น้ำ หมูที่ 19 

เพื่อวางทอระบายน้ำ 
ขนาดกวาง 80 ซม. 
จำนวน 18 ทอน เสนทาง
จากหนองโสนไปกลุมสี่
แสน 

หมูที่ 19 บานหนองโสน         57,100  จำนวนรอยละปญหานำ้
ทวมขังลดลง 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและชวยปองกัน
น้ำทวมขัง 

กองชาง 

51 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก       
หมูที่ 5 บานหนองไผ  

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 5  
ซอยบาน   นางวันเพ็ญ 
พรมพิลา  

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง   4 เมตร 
ยาว 68 เมตร 

      150,700  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

52 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่ ๖ 

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เสนตรงขาม
บานกำนนัสมบัติ แซอ้ึง 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง  4 เมตร 
ยาว ๒๒๕ เมตร 

      499,800  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 
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53 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 
เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

หมูที่ 8 บานคลองปูน (ซอย
นครคลองปูน/ซอยประชา
มั่นคง  

      499,800  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

54 
โครงการกอสรางประปา
หมูบาน  หมูที่ 12  

เพื่อกอสรางประปา
หมูบาน หมูที่ 12   

หมูที่ 12 บานทุงหินโคน       500,000  จำนวนรอยละประชาชนมี
น้ำสะอาดใชในการอุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนมีนำ้สะอาดไว
ใชในการอุปโภคและ
บริโภค 

กองชาง 

55 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานนาง
ประเทือง แกวลองบน 
4x580 

หมูที่ 4 บานทุงพลวง        497,900  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

56 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก          
หมูที่ ๑๖   

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมูที่ ๑๖ บาน
คลองจานนอย ซอยนา
เจริญ (ตอจากเสนเดิม   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง  4 เมตร 
ยาว ๒๒๕ เมตร 

      497,000  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

57 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก          
หมูที่ ๑   

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ ๑ เสน
บานนายสมศักดิ ์ละครชัย 
ไปบานนายสุรพล ศรศรี   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 175 เมตร 

      497,900  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 
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58 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 
เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหลังวัด ถึง
หนาโรงเรียนคลองคันฉอ 

หมูที่ 10 บานคลองคันฉอ       497,900  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

59 โครงการปรับปรุง ตอ
เติม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจายเปนคากอสราง 
ปรับปรุง ตอเติม ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ใชสอยศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 5 แหง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง 497,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง
ไดรับการปรับปรุงตอเติม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มี
มาตรฐานดานอาคาร
สถานที่ และความ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

60 โครงการทำปายศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานทุง
หินโคน 

เพื่อประชาสัมพนัธ ศพด.
ดวยการตกแตงปายชื่อ
ศพด.ใหเดนสงา และ
สวยงาม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงหิน
โคน 

60,000 รอยละความพึงพอใจของ
ของนักเรียน ผูปกครอง  
และบุคคลากรใน ศพด. 

ประชาชนและบุคคล
ทั่วไป ไดรูจักศูนยพฒันา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

61 โครงการกอสรางอางลาง
หนา แปรงฟน สำหรับ
เด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบานนำ้ซับเจริญ 

เพื่อสรางอนามัยที่ดีใหแก
เด็ก ศพด มีมาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
บานน้ำซบัเจริญ 

75,000 รอยละที่แปรงฟน-ลางหนา
สำหรับเด็กเล็กที่กอสราง
เสร็จเรียบรอย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
น้ำซับมทีี่แปรงฟน-ลาง
หนาสำหรับเด็กเล็กที่
กอสรางเสร็จเรียบรอย 

กอง
การศึกษา 



 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ป ระจำปงบประมาณ 2562  29 

 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดำเนินการจริง งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ไดรับ ผูรับผิดชอบ 

      (ผลผลติของโครงการ  ที่ดำเนินการจริง (KPI)     

62 โครงการจัดทำบอรด
ประชาสัมพนัธ ใหกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบานนำ้ซับเจริญ 

เพื่อใชปายประชาสัมพันธ
ขาวสาร ศพด. ตดิ
ประกาศตางๆ ตาม
ระเบียบ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
บานน้ำซบัเจริญ 

       80,000  รอยละของผูปกครองมี
ความพึงพอใจในการติด
ปายประชาสัมพนัธขาวสาร 

บุคลากรและผูปกครอง
ไดรับขาวสารจากปาย
ประชาสัมพนัธ 

กอง
การศึกษา 

63 โครงการจัดทำบอรด
ประชาสัมพนัธ ใหกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบานเนินผาสุก 

เพื่อใชปายประชาสัมพันธ
ขาวสาร ศพด. ติด
ประกาศตางๆ ตาม
ระเบียบ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
บานเนินผาสุก 

       80,000  จำนวนรอยละของ
ผูปกครองมีความพึงพอใจ
ในการติดปาย
ประชาสัมพนัธขาวสาร 

บุคลากรและผูปกครอง
ไดรับขาวสารจากปาย
ประชาสัมพนัธ 

กอง
การศึกษา 

64 โครงการจัดทำบอรด
ประชาสัมพนัธ ใหกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ทุงหินโคน 

เพื่อใชปายประชาสัมพันธ
ขาวสาร ศพด. ติด
ประกาศตางๆ ตาม
ระเบียบ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงหิน
โคน 

       80,000  จำนวนรอยละของ
ผูปกครองมีความพึงพอใจ
ในการติดปาย
ประชาสัมพนัธขาวสาร 

บุคลากรและผูปกครอง
ไดรับขาวสารจากปาย
ประชาสัมพนัธ 

กอง
การศึกษา 

65 โครงการทำกันสาดและ
มุงลวด ศูนยพฒันาเด็ก
เล็กบานทุงหินโคน  

เพื่อใชกันสาดในการกัน
น้ำฝน มุงลวด ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานทุงหิน
โคน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงหิน
โคน 

     150,000  รอยละกันสาดในการกัน
น้ำฝน มุงลวดที่มีการตอ
เติมเปนไปดวยความ
เรียบรอย   

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมี
กันสาดกันฝนในชวงฤดู
ฝน และ เหล็กดัดมุงลวด
เพื่อกันแมลง 

กอง
การศึกษา 
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66 โครงการตอเติมอาคาร 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ใหมถาวร 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ใหมถาวรใหเหมาะสมกับ
จำนวนเด็กที่เพิ่มข้ึน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหม
ถาวร 

     170,000  จำนวนรอยละของบุคลากร
ใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
ผูปกครองมีความพึงพอใจ
และไดมาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
พื้นที่ใชสอยเพิ่มข้ึน 
เหมาะสมกับจำนวน
นักเรียนที่เพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษา 

67 โครงการทำกันสาด และ
เหล็กดัดมุงลวด ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
บานเนินผาสุก 

เพื่อใชกันสาดในการกัน
น้ำฝน เหล็กดัดมุงลวด  ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบานเนินผาสุก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
บานเนินผาสุก 

     235,000  รอยละกันสาดในการกัน
น้ำฝน เหล็กดัดมุงลวดที่มี
การตอเติมเปนไปดวยความ
เรียบรอย   

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมี
กันสาดกันฝนในชวงฤดู
ฝน และ เหล็กดัดมุงลวด
เพื่อกันแมลง 

กอง
การศึกษา/
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน
เนินผาสุก 

68 โครงการตอเติมอาคาร 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบานนำ้ซับเจริญ 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบานนำ้ซับเจริญ 
ใหเหมาะสมกับจำนวนเด็ก
ที่เพิ่มข้ึน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
บานน้ำซบัเจริญ  

     300,000  จำนวนรอยละของบุคลากร
ใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
ผูปกครองมีความพึงพอใจ
และไดมาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
พื้นที่ใชสอยเพิ่มข้ึน 
เหมาะสมกับจำนวน
นักเรียนที่เพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษา 

69 โครงการปรับถมดินหลงั
อาคารสำนักงาน อบต.
สระขวัญ 

เพื่อปรับถมดินหลังอาคาร
สำนักงาน อบต.สระขวัญ 

ปรับถมดินหลังอาคาร
สำนักงาน อบต.สระขวัญ 

     500,000  รอยละพื้นที่ที่มีการปรับถม
ดินแลวเสร็จ 

พื้นที่หลังสำนักงาน อบต.
สระขวัญ มีระดับที่เสมอ
กัน 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
1.4 แผนงานการเกษตร 
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      (ผลผลติของโครงการ  ที่ดำเนินการจริง (KPI)     
1 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาล พรอมติดตั้ง ถัง
ประปาแบบถวยแชม
เปญ หมูที่ ๒๐ 

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล 
พรอมติดตั้งถังประปาแบบ
ถวยแชมเปญ หมูที่ ๒๐ 
บานคลองอาง 

หมูที่ ๒๐ บานคลองอาง 500,000 จำนวนรอยละประชาชนมี
น้ำสะอาดใชในการอุปโภค-
บริโภค  

ประชาชนมีนำ้สะอาดไว
ใชในการอุปโภคและ
บริโภค  

กองชาง 

2 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลหมูที่ 5 

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล หมู
ที่ 5 บานหนองไผ    
(บานนายชนิ ทองหาด  

หมูที่ 5 บานหนองไผ        500,000  จำนวนรอยละประชาชนมี
น้ำสะอาดใชในการอุปโภค-
บริโภค  

ประชาชนมีนำ้สะอาดไว
ใชในการอุปโภคและ
บริโภค  

กองชาง 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   1.2 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดำเนินการจริง งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ไดรับ 
หนวยงาน 

ผูรับผิดชอบ 

      (ผลผลติของโครงการ  ที่ดำเนินการจริง (KPI)     

1 

โครงการอบรมบุคลากรทางการ
ศึกษา 

เพื่ออบรมบุคลากร
ทางการศึกษา 

บุคลากรทางการศึกษา 
ผูบริหารและเจาหนาที่ที่
เก่ียวของ 

 จำนวนรอยละ
บุคลากรทาง
การศึกษาไดรับ
ความรูเพิ่มมากข้ึน 

บุคลากรทางการศึกษา
ไดรับความรูเพิ่มมาก
ข้ึน 

กอง
การศึกษา 

2 
โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ 

เพ่ือจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ 

เด็กและเยาวชนในเขต
พ้ืนท่ีตำบลสระขวัญ 

220,000 
จำนวนรอยละเด็ก
เขารวมโครงการ
เพ่ิมข้ึน 

เด็กและเยาวชนได
ตระหนักถึง
ความสำคัญของตนเอง
และไดทำกิจกรรม
รวมกันทำใหมี
พัฒนาการที่ดีข้ึน 

กอง
การศึกษา 

3 
โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๘ 
ศูนย  

1,121,070 
จำนวนรอยละ
โครงการมีงบ
สนับสนุนเพ่ิมข้ึน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
งบประมาณในการ
ดำเนินงาน 

กอง
การศึกษา 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดำเนินการจริง งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ไดรับ 
หนวยงาน 

ผูรับผิดชอบ 

      (ผลผลติของโครงการ  ที่ดำเนินการจริง (KPI)     

4 คาอาหารกลางวัน 

เพ่ือจายเปนคาอาหาร
กลางวัน ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ีตำบลสระ
ขวัญ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตำบล
สระขวัญ 

3,528,480 
จำนวนรอยละเด็ก
เล็กไดรับประทาน
อาหารกลางวัน 

เด็กเล็กของ อบต.
สระขวัญและ
นักเรียนในเขตพ้ืนท่ี
ตำบลสระขวัญไดรับ
ประทานอาหาร
กลางวัน 

กอง
การศึกษา 

5 คาอาหารเสริม (นม  
เพ่ือจายเปนคาอาหาร
เสริม (นม  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตำบล
สระขวัญ 

2,815,211 
จำนวนรอยละเด็ก
เล็กไดรับประทาน
นมเปนประจำ 

เด็กเล็กของ อบต.
สระขวัญและ
นักเรียนในเขตพ้ืนท่ี
ตำบลสระขวัญไดรับ
ประทานนมเปน
ประจำ 

กอง
การศึกษา 

6 
คาจัดการเรียนการสอน  
(รายหัว  

เพ่ือจายเปนคาจัดการ
เรียนการ สอน (ราย
หัว  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๘ 
ศูนย  

314,500 
จำนวนรอยละ
โครงการมีงบ
สนับสนุนเพ่ิมข้ึน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
วัสดุสื่อการเรียน 
และเครื่องเลน
พัฒนาการเด็ก ใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

กอง
การศึกษา 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดำเนินการจริง งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ไดรับ 
หนวยงาน 

ผูรับผิดชอบ 

      (ผลผลติของโครงการ  ที่ดำเนินการจริง (KPI)     

7 
คาบำรุงรักษา และซอมแซม
วัสดุและท่ีดินและสิ่งกอสราง
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจายเปนคา
บำรุงรักษา และ
ซอมแซมวัสดุและท่ีดิน
และสิ่งกอสรางของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๘ 
ศูนย  

299,200 
จำนวนรอยละศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความพรอมมากข้ึน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ความพรอมในการ
ใหบริการ 

กอง
การศึกษา 

8 
โครงการสงเสริมกิจกรรมการ
เรียนรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาใหเด็ก
นักเรียนมีทักษะในการ
อานและสามารถใช
ชีวิตประจำวนั รูจักใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน 

เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองคการบริหาร
สวนตำบลสระขวัญ 

 
เด็กนักเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวน
ตำบลสระขวัญ 

เด็กนักเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณตรง
และสามารถนำ
ประสบการณที่ไดไปใช
ในชีวิตประจำวนัได 

กอง
การศึกษา/ 

ศพด.ในสังกัด 
อบต.สระ

ขวัญ 

9 
โครงการสงเสริมการเรียนรูตาม
อัธยาศัย 

เพื่อสงเสริมการเรียนรู
ตามอัธยาศัยใหกับ
ประชาชนในตำบลสระ
ขวัญ 

5 กิจกรรม  รอยละความพึง
พอใจของประชาชน 

ประชาชนสามารถ
เขาถึงการเรียนรูตาม
อัธยาศัยไดทุกฃวงวัย 

กอง
การศึกษา 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดำเนินการจริง งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ไดรับ 
หนวยงาน 

ผูรับผิดชอบ 

      (ผลผลติของโครงการ  ที่ดำเนินการจริง (KPI)     

10 
จัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็ก 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

คาจัดซื้อหนังสือเรียน 
สำหรับเด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อัตราคนละ 
200 บาทตอป 

เด็กเล็กจำนวน  185 คน 39,400 

รอยละความพึง
พอใจของผูปกครอง 
และเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็กไดรับการจัดซื้อ
หนังสือเรียนสำหรับ
เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อัตราคนละ 200 
บาทตอป 

กอง
การศึกษา/
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใน
สังกัด อบต.
สระขวัญ 

11 
จัดซื้ออุปกรณการเรียนสำหรับ
เด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อจัดซื้ออุปกรณการ
เรียนสำหรับเด็กเล็ก
อัตราคนละ 200 บาท
ตอป 

เด็กเล็กจำนวน  185 คน 39,400 

รอยละความพึง
พอใจของผูปกครอง 
และเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็กไดรับจัดซื้อ
อุปกรณการเรียน
สำหรับเด็กเล็กอตรา
คนละ 200 บาทตอป 

กอง
การศึกษา/
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใน
สังกัด อบต.
สระขวัญ 

12 
จัดซื้อเคร่ืองแบบนักเรียน
สำหรับเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดซื้อเคร่ืองแบบ
นักเรียนสำหรับเด็กเล็ก 
อัตราคนละ 300 บาท
ตอป 

เด็กเล็กจำนวน  185 คน 59,100 

รอยละความพึง
พอใจของผูปกครอง 
และเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็กไดรับ
เคร่ืองแบบนักเรียน
สำหรับเด็กเล็ก อตรา
คนละ 300 บาทตอป 

กอง
การศึกษา/
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใน
สังกัด อบต.
สระขวัญ 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดำเนินการจริง งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ไดรับ 
หนวยงาน 

ผูรับผิดชอบ 

      (ผลผลติของโครงการ  ที่ดำเนินการจริง (KPI)     

13 
โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนสำหรับเด็กเล็ก 
อัตราคนละ 430 บาท
ตอป 

เด็กเล็กจำนวน  185 คน 84,710 

รอยละความพึง
พอใจของผูปกครอง 
และเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็กมีกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนสำหรับ
เด็กเล็กอตราคนละ 
430 บาทตอป 

กอง
การศึกษา/
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใน
สังกัด อบต.
สระขวัญ 

14 
โครงการจัดกิจกรรมงานศาสนา
และวัฒนธรรมทองถ่ิน 

เพื่อจัดกิจกรรมโครงการ
จัดกิจกรรมงานศาสนา
และวัฒนธรรมทองถ่ิน 

กิจกรรมดานศาสนาและ
วัฒนธรรมจำนวนไมนอย
กวา 5 โครงการ 

50,000 

รอยละความพึง
พอใจของผูปกครอง
และเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็กมีกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนสำหรับ 
เด็กเล็กอัตราคนละ 
430 บาทตอป 

กองศึกษา/
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใน
สังกัด อบต.
สระขวัญ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   1.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ดำเนินการ

จริง (ผลผลติของ
โครงการ  

 งบประมาณที่
ดำเนินการจริง  

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 

1 โครงการควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก ประจำปงบประมาณ 
2562 

เพื่อจายเปนคาโครงการ
ควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก ประจำป
งบประมาณ 2561 

ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลสระขวัญ 

325,000 จำนวนรอยละประชาชนเขา
รวมโครงการเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความรูและเปนการ
ลดปญหาโรค
ไขเลือดออก 

กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา 
ประจำปงบประมาณ 2562 

เพื่อจายเปนคาโครงการ
ปองกันโรคพิษสนุัขบา 
ประจำปงบประมาณ 2561 

ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลสระขวัญ 

182,000 จำนวนรอยละประชาชนเขา
รวมโครงการเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความรูและลดปญหา
โรคพิษสุนัขบา 

กองสาธารณสุขฯ 

3 

โครงการรณรงคปลูกผักปลอด
สารพิษในครัวเรือน 

1. เพื่อปองกันการเกิดโรค
อันตรายจากการบริโภคที่
ปนเปอนสารเคมี    

ประชาชนในตำบลสระ
ขวัญ และพนักงานสวน
ตำบลและลูกจางประจำ 12,390 

จำนวนรอยละประชาชนใน
ตำบลสระขวัญ และ
พนักงานสวนตำบลเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู
ความเขาใจในการ
ปลูกผักปลอด
สารพิษ 

กองสาธารณสุข 

4 

โครงการสงเสริมสุขภาพในเด็ก
ปฐมวัย 

เพ่ือใหความรูและสงเสรมิ
พฤติกรรมท่ีถูกตองแกเด็กเล็ก 
ครูและผูปกครองแลประชาชน
ดานการดูแลสุขภาพ การออก
กำลังการและการปองกันโรค
ในเด็กเล็กฯลฯ 

เด็กเล็ก ครู ผูปกครอง 
และประชาชนในเขตพืน้ที่
ตำบลสระขวัญ งบ สปสช 223,000 

จำนวนรอยละเด็กเล็กครู 
ผูปกครองและประชาชนที่
เขารวมโครงการเพิ่มข้ึน 

เด็กเล็ก ครูผูปกครอง
และประชาชนไดรับ
ความรูและสามารถ
นำไปใชไปประยุกตใช
ในชีวิตประจำวันได 

ศพด./กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลติของโครงการ  
 งบประมาณที่
ดำเนินการจริง  

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หมายเหตุ 

1 โครงการสังคมสงเคราะห
ชวยเหลือผูดอยโอกาส
หรือผูยากไร ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

เพื่อจายเปนคาโครงการสังคม
สงเคราะหชวยเหลือ
ผูดอยโอกาสหรือผูยากไร 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

ผูดอยโอกาสหรือผูยากไร  
ในเขตพื้นที่ตำบลสระขวัญ 

164,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนเขารวม
โครงการเพิ่มข้ึน 

ผูดอยโอกาสหรือ 
ผูยากไร ไดรับการดูแล
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี

สำนักงานปลัด 

  

 
 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ 
โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลติของโครงการ  งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน 
ผูรับผิดชอบหลัก 

1 

โครงการประเทศไทยไร
ขยะมูลฝอยขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

เพ่ือบริหารจัดการขยะและ
รณรงคสงเสริมการจัดการ
ขยะแบบยั่งยืน 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ตำบลสระขวัญ 41,040 

จำนวนรอยละ
ประชาชนเขารวม
โครงการเพ่ิมข้ึน 

ขยะมีปริมาณลดลง
และประชาชนมีรายได กองสาธารณสุข 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
1.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดำเนินการจริง งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ไดรับจริง 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

      (ผลผลติของโครงการ  ที่ดำเนินการจริง (KPI)     

1 

โครงการสงเสริมการ
พัฒนาสตรี เนื่องในวนัสตรี
สากล 

เพื่ออบรมใหความรูและจัด
กิจกรรมตาง ๆ 

กลุมสตรีแมบานตำบลสระ
ขวัญ 

48,800 

จำนวนรอยละประชาชนเขา
รวมโครงการเพิ่มข้ึน 

กลุมสตรีแมบานตำบล
สระขวัญ ไดรับความรู
และไดพฒันาตนเอง
และทำกิจกรรม
รวมกัน 

สำนักงานปลัด 

2 

โครงการจัดงานสปัดาห
ผูสูงอายุและวันครอบครัว 

เพื่ออบรมใหความรูและจัด
กิจกรรมตางๆ ใหกับผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุในเขตพืน้ที่ตำบล
สระขวัญ 

114,090 

จำนวนรอยละประชาชนเขา
รวมโครงการ 

ผูสูงอายไุดรับความรู
และตระหนักถึง
ความสำคัญของตนเอง
และไดทำกิจกรรม
รวมกัน 

สำนักงานปลัด 

3 

โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง (ตามรอยพอ อยู
อยางพอเพียง   

เพื่อใหประชาชนโดยทั่วไปใน
ตำบล มีการใชชีวิตประจำวัน 
ตามหลักการของความพอเพยีง 
ใชชีวิตอยางรอบคอบ ไมฟุมเฟอย 
ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด
ประโยชน มีคุณคา เกิดรายได 
และลดรายจายในครัวเรือน 

ประชาชนในตำบลสระขวัญ 
และพนักงานสวนตำบลและ
ลูกจางประจำ 

100,000 

จำนวนรอยละประชาชนใน
ตำบลสระขวัญ และ
พนักงานสวนตำบลและ
ลูกจางประจำเขารวม
โครงการ 

ประชาชนในตำบลสระ
ขวัญ และพนักงาน
สวนตำบลและ
ลูกจางประจำ สามารถ
นำไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวนัได 

สำนักงานปลัด 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่ดำเนินการจริง งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ไดรับจริง 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

      (ผลผลติของโครงการ  ที่ดำเนินการจริง (KPI)     

4 

โครงการฝกอบรมอาชีพ
ใหกับประชาชน 

เพื่อฝกอบรมใหความรูดานอาชพี
แกประชาชน 

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล
สระขวัญ 

100,000 

จำนวนรอยละประชาชนเขา
รวมโครงการเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรับความรู
สามารถนำไประยุกต
ใชในการประกอบ
อาชีพได 

สำนักงานปลัด 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลติของโครงการ  งบประมาณ 

ตัวชี้วัด  
(KPI) ผลที่ไดรับจริง 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

1 โครงการแขงขันกีฬาตาน
ยาเสพติด  
“อบต.สระขวัญคัพ” 

เพื่อจัดแขงขันกีฬาตานยาเสพ
ติด“อบต.สระขวัญคัพ” 

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล
สระขวัญ ทั้ง 21 หมูบาน 

400,000 จำนวนรอยประชาชนเขา
รวมโครงการเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงและมีความรัก 
ความสามัคคี 

กองการศึกษา 

2 โครงการแขงขันกีฬา 
ทองถ่ินเกมส 

เพื่อเขารวมและจัดการแขงขัน
กีฬาทองถ่ินเกมส 

ประชาชน บุคลากร คณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ที่อยู
ในเขตพื้นที่ตำบลสระขวัญ
และเขตอำเภอเมืองสระแกว 

959,904 จำนวนรอยประชาชนเขา
รวมโครงการเพิ่มข้ึน 

ทุกคนที่เขารวมกิจกรรม
มีสุขภาพที่แข็งแรงและ
เกิดความรัก ความ
สามัคคีในหมูคณะ 

กองการศึกษา 

3 โครงการแขงขันกีฬา 
ฟุตซอลสระขวัญลีก 

เพื่อจัดการแขงขันกีฬา 
ฟุตซอลลีก 

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล
สระขวัญและเขตอำเภอ
เมืองสระแกว 

 จำนวนรอยละประชาชนเขา
รวมโครงการเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรงเกิดความรัก
ความสามัคคี 

กองการศึกษา 

4 โครงการจัดงานวันลอย
กระทง 

เพื่อจัดงานวันลอยกระทง ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล
สระขวัญและประชาชน
ทั่วไป 

200,000 จำนวนรอยละประชาชนเขา
รวมโครงการเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดตระหนัก
และมีสวนรวมในการ
อนุรักษประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   1.8 แผนงานงบกลาง 
 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลติของโครงการ  
 งบประมาณที่
ดำเนินการจริง  

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ เพื่อจายเปนคาเบี้ยยงัชีพ
ผูสูงอายุตามหลักเกณฑที่
กฎหมายหรือระเบียบกำหนดไว 

ผูสูงอายุในเขตพืน้ที่ตำบล 
สระขวัญ 

9,377,800 จำนวนผูสงูอายุไดรับเบี้ย
ผูสูงอายุครบ 

ผูสูงอายไุดรับเงินเพื่อไปใชใน
การดำรงชีวิตทำใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

สำนักงานปลัด 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจายเปนคาเบี้ยยงัชีพคน
พิการตามหลักเกณฑที่กฎหมาย
หรือระเบียบกำหนดไว 

ผูพิการในเขตพื้นที่ตำบล 
สระขวัญ 

2,696,000 จำนวนผูพิการไดรับ 
เบี้ยผูพิการครบ 

ผูพิการไดรับเงนิเพื่อไปใชใน
การดำรงชีวิตทำใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

สำนักงานปลัด 

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนคาเบี้ยยงัชีพผูปวย
เอดสตามหลักเกณฑที่กฎหมาย
หรือระเบียบกำหนดไว 

ผูปวยเอดสในเขตพื้นที่
ตำบลสระขวัญ 

127,000 จำนวนผูปวยเอดสไดรับ
เบี้ยผูปวยเอดสครบ 

ผูปวยเอดสไดรับเงินเพื่อไปใช
ในการดำรงชีวติทำใหมี
คุณภาพชีวิตทีด่ีข้ึน 

สำนักงานปลัด 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและสงแวดลอม 
   1.1 แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลติของโครงการ  
 งบประมาณที่
ดำเนินการจริง  

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 

1 โครงการฝกอบรมและ 
ใหความรูดานเกษตรกรรม 

เพื่ออบรมใหความรูดาน
เกษตรกรรม 

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล
สระขวัญและประชาชนทั่วไป 

47,250 จำนวนรอยละประชาชน
ไดความรูการเกษตรมาก
ข้ึน 

ประชาชนไดรับความรู
ดานเกษตรกรรมสามารถ
นำไปประยุกตใชได 

สำนักงานปลัด 

2 โครงการสงเสริมเกษตร
ปลอดสารเคมีและลดการใช
สารเคมี 

เพื่ออบรมใหความรูและ
ปองกันการใชสารเคมี 

ประชาชนในพื้นที่ในเขตตำบล
สระขวัญ 

31,260 จำนวนรอยละประชาชน
ไดรับความรูการเกษตร
มากข้ึน 

ประชาชนไดรับความรู
และสามารถประยุกตใชได 

สำนักงานปลัด 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลติของโครงการ  
 งบประมาณที่
ดำเนินการจริง  

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หมายเหตุ 

1 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ 

เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ 

ผูที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจางเหมาบริการ 

585,600 จำนวนรอยละการ
ดำเนินงานเปนไป
ดวยด ี

การดำเนินงานของ อบต.
สระขวัญ เปนไปดวยความ
เรียบรอย 

สำนักงานปลัด
และกองคลัง   

2 โครงการจัดการเลือกตั้ง เพื่อจายเปนคาจัดการเลือกตั้ง ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิก
สภาทองถ่ิน 

150,000 จำนวนรอยละ
โครงการเลือกตั้ง
เปนไปดวยด ี

การเลือกตั้งเปนไปดวย
ความเรียบรอย 

สำนักงานปลัด 

 

3 คาบำรุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเปนคาบำรุงรักษา
และซอมแซม 

วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

1,000,000 จำนวนรอยละ วัสดุ 
ครุภัณฑ ไดรับการ
ซอมแซม 

วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสรางไดรับการ
บำรุงรักษาและซอมแซม 

สำนักงานปลัด 

 

4 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปรงใส
ในการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตำบล

เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนกังานสวนตำบล 
ลูกจางประจำ และพนักงาน
จางมีความรูความเขาใจ

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตำบล
ลูกจางประจำ และพนักงาน
จาง 

15,000 รอยละของจำนวน
ผูบริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงานสวน
ตำบลลูกจางประจำ 

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงานสวนตำบล
ลูกจางประจำ และ
พนักงานจางมีความรู

สำนักงานปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลติของโครงการ  
 งบประมาณที่
ดำเนินการจริง  

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หมายเหตุ 

สระขวัญ เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน 

และพนักงานจางที่
เขารวมโครงการ 

ความเขาใจเก่ียวกับ
คุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน 

5 โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการเขียน
หนังสือราชการ 

เพื่อเสริมความรู ความเขาใจ 
เร่ืองระเบียบงานสารบรรณ
และหลักการเขียนหนังสือ
ราชการที่ถูกตอง 

พนักงานสวนตำบล
ลูกจางประจำและพนักงาน
จาง 

23,000 รอยละของพนักงาน 
สวนตำบล 
ลูกจางประจำ และ
พนักงานจางที่ไดรับ
การเชิดชูเกียรติ 

พนักงานสวนตำบล 
ลูกจางประจำ และ
พนักงานจางมสีมรรถนะ
ในการเขียนหนังสือ
ราชการใหถูกตอง นำมาสู
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลในการ
ปฏิบัติงาน 

สำนักงานปลัด 

 

6 โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

เพื่อเขาใจทักษะที่จำเปนที่
ตองใชในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรวมถึงแนวทางการ
นำผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไปใชในทางปฏิบัต ิ

พนักงานสวนตำบล
ลูกจางประจำและพนักงาน
จาง 

20,000 จำนวนรอยละ
พนักงานสวนตำบล
ลูกจางประจำและ
พนักงานจาง เขา
รวมโครงการ 

พนักงานสวนตำบล
ลูกจางประจำ และพนักงาน
จาง มีความรูความเขาใจใน
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรวมถึงแนว
ทางการนำผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไป
ใชในทางปฏิบัติ 

สำนักงานปลัด 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
   1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลติของโครงการ  
 งบประมาณที่
ดำเนินการจริง  

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หมายเหตุ 

1 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ 

เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ 

ผูที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจางเหมาบริการ 

324,000 จำนวนรอยละการ
ดำเนินงานเปนไป
ดวยด ี

การดำเนินงานของ อบต.
สระขวัญ เปนไปดวยความ
เรียบรอย 

สำนักงานปลัด
และกองคลัง   

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
   1.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลติของโครงการ  
 งบประมาณที่
ดำเนินการจริง  

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หมายเหตุ 

1 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ 

เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ 

ผูที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจางเหมาบริการ 

450,300 จำนวนรอยละการ
ดำเนินงานเปนไป
ดวยด ี

การดำเนินงานของ อบต.
สระขวัญ เปนไปดวยความ
เรียบรอย 

กองการศึกษา 

  

2 คาบำรุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเปนคาบำรุงรักษา
และซอมแซม 

วัสดุ ครุภัณฑและทีด่ินและ
สิ่งกอสราง 

50,000 จำนวนรอยละการ
ดำเนินงานของ อบต.
สระขวัญเปนไปดวยดี 

การดำเนินงานของ อบต.
สระขวัญ เปนไปดวยความ
เรียบรอย 

กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
   1.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลติของโครงการ  
 งบประมาณที่
ดำเนินการจริง  

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หมายเหตุ 

1 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ 

เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ 

ผูที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจางเหมาบริการ 

108,000 จำนวนรอยละการ
ดำเนินงานเปนไป
ดวยด ี

การดำเนินงานของ อบต.
สระขวัญ เปนไปดวยความ
เรียบรอย 

สำนักงานปลัด
และกองคลัง   

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
   1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลติของโครงการ  
 งบประมาณที่
ดำเนินการจริง  

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หมายเหตุ 

1 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ 

เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ 

ผูที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจางเหมาบริการ 

400,000 จำนวนรอยละการ
ดำเนินงานเปนไป
ดวยด ี

การดำเนินงานของ อบต.
สระขวัญ เปนไปดวยความ
เรียบรอย 

สำนักงานปลัด
และกองคลัง   
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ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
   1.6 แผนงานงบกลาง 
 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลติของโครงการ  
 งบประมาณที่
ดำเนินการจริง  

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หมายเหตุ 

1 เงินสมทบประกันสังคม เพื่อจายเปนคาสมทบกองทนุ
ประกันสังคม 

กองทุนประกันสังคมจังหวัด
สระแกว 

 
จำนวนรอยละ
ลูกจางและพนักงาน
ไดรับเงิน
ประกันสังคมตาม
สิทธ ิ

ลูกจางและพนักงานไดรับ
เงินประกันสังคมตามสิทธ ิ

กองคลัง 

  

2 รายจายตามขอผูกพัน เพื่อจายเปนรายจายตามขอ
ผูกพัน 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สังคม สนบัสนุนกองทนุ
สวัสดิการชุมชนคา
ทุนการศึกษาครูผูดูแลเด็ก
ฯลฯ 

 จำนวนรอยละ
ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ดำเนินงานตาม
รายจาย 

ประชาชนไดรับประโยชน
จากการดำเนนิงานตาม
รายจาย 

กองคลัง 

 

3 เงินสมทบกองทนุบำเหน็จ
บำนาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน (กบท.  

เพื่อจายเปนคาเงินสมทบ
กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน 

กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน 

 จำนวนรอยละ
ขาราชการไดรับ
บำเหน็จบำนาญตาม
สิทธิที่ไดรับ 

ขาราชการไดรับบำเหน็จ
บำนาญตามสิทธทิี่ไดรับ 

กองคลัง 
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ผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปสูการปฏิบัติท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน องคกรการกุศล เปนหนวยดำเนินการ (แบบ ผ.02  

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

1.1 แผนงานการศึกษา  
 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลติของโครงการ  
งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 

1 อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่
ตำบลสระขวัญเขารวมการ
แขงขันทักษะทางวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
กลางและภาคตะวนัออกและ
ระดับประเทศ 

เพื่อพัฒนาทักษะทาง
วิชาการของนักเรียนในดาน
ตางๆ 

โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน 
คือ  

142,540 จำนวนนักเรียนไดรับ
ประสบการณและมีการ
พัฒนาตัวเองมากข้ึน 

นักเรียนไดรับประสบการณ
และมีการพัฒนาตนเองใหมี
ความพรอมในการแขงขันใน
ระดับตาง ๆ 

กองการศึกษา 

1. รร.ทุงหินโคน 
2. รร.บานน้ำซบั 
3. รร.บานทุงพลวง 
4. รร.บานเนินผาสุก 
5. รร.บานคลองคันฉอ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลติของโครงการ  
งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 

1 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน
ในเขตพื้นที่ตำบลสระขวัญ 
โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 
ปใหมและวันสงกรานต 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให
คณะกรรมการหมูบานใน
เขตพื้นที่ตำบลสระขวัญ 
โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหม ป 2561 

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล 
สระขวัญและที่ใชรถใชถนน 

168,000 จำนวนการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุลดลง 

เปนการปองกันและลด
อุบัติเหตุในเขตพื้นที่ตำบล
สระขวัญชวงเทศกาลปใหม  
ป 2561 

สำนักงานปลัด 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลติของโครงการ  
งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 

1 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองสระแกวโครงการปองกัน
และลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลป
ใหมและวันสงกรานต 

เพื่อจายเปนการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุฝนเขตพื้นที่ตำบล
สระขวัญชวงเทศกาลปใหม
และสงกรานต 

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล
สระขวัญ 

10,000 จำนวนรอยละการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ลดลง 

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสระ
ขวัญไดรับความปลอดภัย 

สำนักงานปลัด 
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1.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลติของโครงการ  
งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 

1 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมูบาน (อสม. ทั้ง 21 
หมูบาน เพื่อดำเนนิงานดาน
สาธารณสุข 

เพื่อให อสม. แตละหมูบานได
ดำเนินงานดานสาธารณสุขให
เกิดประโยชนแกประชาชน 

ประชาชน และ อสม. ในเขต
พื้นที่ตำบลสระขวัญ 

315,000 จำนวนรอยละ อสม. 
ใหบริการดีข้ึน 

ประชาชนไดรับการใหบริการ
ดานสาธารณสุข และ อสม. 
ไดรับการพัฒนา 

กองสาธารณสุข 

2 โครงการอุดหนุนสำหรับการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 1-21 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบานทัง้ 21 หมูบาน ใน
การดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริดาน
สาธารณสุข 

อบรมรณรงคและปองกันดาน
สาธารณสุข หมูบานละ 3 
โครงการ จำนวน 21 หมูบาน 

420,000 จำนวนรอยละประชาชน
เขารวมโครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพดีข้ึน กองสาธารณสุข 
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1.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลติของโครงการ  
งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 

1 อุดหนุนสภาวฒันธรรมตำบล
สระขวัญ โครงการประเพณบีุญ
บั้งไฟตานยาเสพติด 

เพื่อจัดงานประเพณบีุญบัง้ไฟ ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล
สระขวัญ 

200,000 จำนวนรอยละประชาชน 
ประเพณีบุญบั้งไฟ
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดมสีวนรวมในการ
อนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม 

กองการศึกษา 

2 อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่
ตำบลสระขวัญ โครงการแขงขัน
กีฬานักเรียนกลุมเครือขายสระ
ขวัญ 

เพื่อจัดการแขงขันกีฬา
นักเรียนกลุมเครือขายสระ
ขวัญ 

นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสระ
ขวัญ ทั้ง 10 โรงเรียน 

90,000 จำนวนรอยละนักเรียน
เขารวมโครงการเพิ่มข้ึน 

นักเรียนไดมีความรูและฝก
ปฏิบัติธรรมสามารถนำไป
ประยุกตใชในชีวิตประจำวนัได 

กองการศึกษา 

3 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองสระแกว โครงการจัดงาน
สืบสานวฒันธรรมเบื้องบูรพา 
จังหวัดสระแกว 

เพื่อสงเสริมและสืบสาน
ประเพณวีัฒนธรรม 

ประชาชนในเขตพื้นที่จงัหวัด
สระแกวและประชาชนทั่วไป 

30,000 จำนวนรอยละประชาชน
มีสวนรวมมากข้ึน 

ประชาชนไดมสีวนรวมในการ
สืบสานประเพณีและวฒันธรรม 

กองการศึกษา 

4 อุดหนุนสภาวฒันธรรม ตำบล
สระขวัญ โครงการปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ บวชเนกขัม
มะ-ชีพราหมณ และแสดงธรรม
เทศนามหาชาด เวสสนัดรชาดก 

เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ บวชเนกขัมมะ-ชี
พราหมณ และแสดงธรรม
เทศนามหาชาด เวสสนัดร
ชาดก 

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล
สระขวัญ 

50,000 จำนวนรอยละประชาชน
มีสวนรวมมากข้ึน 

ประชาชนไดมสีวนรวมในการ
อนุรักษศิลปะ และประเพณีอัน
ดีงามและไดฝกปฏิบัติตนฝนการ
ปฏิบัติธรรม 

กองการศึกษา 
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ผลของการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการโดยจัดซ้ือ (แบบ ผ.03) 
 

ที่  แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิต

ของครุภัณฑ  
 งบประมาณที่
ดำเนินการจริง  

หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก 

1 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา เพ่ือจัดซ้ือทอระบบเสียงแบบไรสาย 
หมูท่ี 1 

               
480,000  

กองชาง 

๒ 

การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร 

ใหนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มี
อุปกรณและสื่อการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จัดซื้อโทรทศัน  
48 นิ้ว จำนวน 4 เคร่ือง  

                 
85,200  

กองการศึกษา 

๓ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน 
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังมี
ระบบฟองอากาศ ขนาด 18,000 
BTU จำนวน  3 เครื่องและคาติดตั้ง 

                 
63,000  

กองการศึกษา/ศพด.
บานทุงหินโคน 

4 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เปนเครื่องคอมพิวเตอรแบบ
ประมวลผลเพ่ือใชในกองการศึกษา  

30,000 กองการศึกษา 
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ที่  แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิต

ของครุภัณฑ  
 งบประมาณที่
ดำเนินการจริง  

หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก 

5 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑอ่ืนๆ เปนเครื่องเลนสำหรับเด็กเล็ก 490,000 กองการศึกษา 

6 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและอำนวย
ความสะดวกใหแกครูและบุคลากร
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ติดตั้ง
เครื่องมัลติโปรเจคเตอรระบบ XGA 
ขนาด 3,000 ANSI Lumens 1 
เครื่อง 

28,200 กองการศึกษา 

7 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร 

จอรับภาพ(จอขาตั้ง ระบบ Manual 
ขนาดเสนทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 
1 จอ 

16,000 กองการศึกษา 

8 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน 
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังมี
ระบบฟองอากาศ ขนาด 18,000 
BTU จำนวน  3 เครื่องและคาติดตั้ง 

                 
88,500  

กองการศึกษา/ 
ศพด.คลองมะละกอ 
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ที่  แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิต

ของครุภัณฑ  
 งบประมาณที่
ดำเนินการจริง  

หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก 

9 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน 
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังมี
ระบบฟองอากาศ ขนาด 18,000 
BTU จำนวน  3 เครื่องและคาติดตั้ง 

                 
88,500  

กองการศึกษา/ 
ศพด.เนินผาสุก 

10 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน 
เพ่ือจัดซ้ือชั้นวางหนังสือสำหรับ
หองสมุด “ทองถ่ินรักการอาน” 
ขนาด 2 ชั้น 

38,000 กองการศึกษา 

11 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา เพ่ือจัดซ้ือทอระบบเสียงแบบไรสาย 
หมูท่ี 7 

               
479,500  

กองชาง 

12 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา เพ่ือจัดซ้ือทอระบบเสียงแบบไรสาย 
หมูท่ี 7 

                 
20,000  

กองชาง 

13 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา เพ่ือจัดซ้ือระบบกระจายเสียงแบบไร
สาย หมูท่ี 4 

               
499,500  

กองชาง 

14 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑอ่ืนๆ 
เพื่อจัดซื้อถังประปา แบบถวยแชมเปญ 
ขนาด 12 ลบ.ม. สงู 12 เมตร พรอม
ติดตั้ง หมูที่ 1 

               
250,000  

กองชาง 
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ที่  แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิต

ของครุภัณฑ  
 งบประมาณที่
ดำเนินการจริง  

หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก 

15 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา เพ่ือจัดซ้ือทอระบบเสียงแบบไรสาย 
หมูท่ี 12 

               
499,500  

กองชาง 

16 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา เพ่ือจัดซ้ือระบบกระจายเสียงแบบไร
สาย หมูท่ี 14 

               
499,500  

กองชาง 

17 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพ่ือจัดซ้ือทอระบบเสียงแบบไรสาย 
หมูท่ี 16 

               
499,500  

กองชาง 

๑8 
สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร 

เพื่อจัดซื้อกลองวงจรปดพรอมติดตั้งใน
จุดเสี่ยง หมูที่ 3 

               
497,000  

กองชาง 

๑9 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา เพ่ือจัดซ้ือระบบกระจายเสียงแบบไร
สาย หมูท่ี 2 

               
499,500  

กองชาง 

20 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน 
เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนงั มีระบบ
ฟองอากาศ  ขนาด 18,000 BTU 
จำนวน 3 เคร่ืองและคาติดตั้ง 

                 
88,500  

กองการศึกษา/ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน

บานเนินผาสุก 

21 

การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง มีระบบ
ฟองอากาศ  ขนาด 18,000 BTU 
จำนวน 3 เครื่องและคาตดิตั้ง 

                 
88,500  

กองการศึกษา/ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน

บานคลองมะละกอ 
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ที่  แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิต

ของครุภัณฑ  
 งบประมาณที่
ดำเนินการจริง  

หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก 

22 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ
เคร่ืองบันทึกเสียงดิจิตอล USB ในตัว 
จำนวน 2 เคร่ือง 

                 
10,000  

สำนักงานปลัด 

23 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

เปนรถบรรทุก (ดีเซล ขนาด ๑ ตัน 
เพ่ือใชในกองคลัง จำนวน ๑ คัน 

               
840,000  

กองคลัง 

24 
สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน หมูที่ 1 กลองวงจรปด
พรอมติดตั้งในจุดเสี่ยง หมูที่ 1 

               
497,000  

กองชาง 

25 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card 
Reader) จำนวน  1  เครื่อง   

                      
700  

กองชาง 

26 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) จำนวน     
2  เครื่อง   

                   
1,400  

กองสาธารณสุขฯ 
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ที่  แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิต

ของครุภัณฑ  
 งบประมาณที่
ดำเนินการจริง  

หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก 

๒7 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card 
Reader) จำนวน  4  เครื่อง   

                   
2,800  

สำนักงานปลัด 

๒8 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card 
Reader) จำนวน  1  เครื่อง   

                      
700  

กองการศึกษา 

29 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เคร่ืองสำรองไฟฟา ขนาด 800 VA 
(480 Watts) สามารถสำรองไฟฟาได
ไมนอยกวา 15 นาที  

                 
25,000  

สำนักงานปลัด 

๓0 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพ่ือจัดซ้ือทอระบบเสียงแบบไรสาย 
หมูท่ี 21 

               
499,500  

กองชาง 

31 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน 
เปนโซฟารับแขก เพ่ือใชในสำนักงาน 
อบต. สระขวัญ 

                 
27,800  

สำนักงานปลัด 
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1.4  ผลท่ีไดรับจากการดำเนินงาน 
        ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญไดดำเนินงานโครงการตางๆ ประจำปงบประมาณ 2562 
เพ่ือแกไขปญหาใหกับประชาชน และพัฒนาองคกรใหเกิดความม่ันคงในการพัฒนาเพ่ือใหความเปนอยูของประชาชน
ดีข้ึน ซ่ึงผลจากการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญนั้น ผลท่ีไดรับมีดังนี้  
  ๑. ประชาชนมีน้ำประปาใชทุกครัวเรือน  
  ๒. ประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน  
  ๓. ประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไปมาไดสะดวก  
  ๔. ไมมีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ี  
  5. เด็กๆ ไดรับการศึกษาทุกคน  
  6. ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ไดรับเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน  
  7. ประชาชนไดรับความชวยเหลือในเรื่องท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคงแข็งแรง  
  8. ประชาชนไดรับความชวยเหลือจากสาธารณภัย  
  9. ปญหาไขเลือดออกลดลง  
  10. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการท่ีถูกตอง  
  11. ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการสาธารณสุข  
  12. ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการปองกันภัย  
  13. ประชาชนไดมีสวนรวมในการดำเนินงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบล  
  14. ประชาชนไดรับบริการจากงานบริการตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ  
 
 1.5 ปญหา อุปสรรคการดำเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข 

ปญหา อุปสรรค 
     1. ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปนบางสวน  

2. ประชาชนมีความตองการซ่ึงความตองการดังกลาวมีเปนจำนวนมาก  
3. ประชาชนยังไมเขาใจขอบเขตอำนาจ หนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ท่ีจะ

สามารถดำเนินการได  
แนวทางแกไข  
1. การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ

จัดทำ แผนพัฒนาทองถ่ินและใหมีความสอดคลองกัน  
2. การดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญควรจะใหเปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

กลาวคือควรจะพิจารณา โครงการ/กิจกรรม ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินมาพิจารณา
ดำเนินการ  

3. ไมควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ท่ีไมอยูในอำนาจหนาท่ี ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
4. ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถดำเนินการไดในปงบประมาณนั้น  
5. ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนมากท่ีสุด 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย  

วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
เปนแบบท่ีกำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดำเนินการให คะแนนตามเกณฑ 
ท่ีกำหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการใหแลว เสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 2.1 การติดตามและประเมินและประเมินผลยุทธศาสตร 
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561-2565 ประกอบดวย  

2.1.1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน 
2.1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ  15  คะแนน 
2.1.3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 คะแนน ประกอบดวย 

1. ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 10 คะแนน  
2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน       
3. ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน      
4. วิสัยทัศน 5 คะแนน       
5. กลยุทธ 5 คะแนน    
6. เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน    
7. จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน    
8. แผนงาน 5 คะแนน    
9. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน    
10. ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน    
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ

พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน  

 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 
1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  20 
2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 
3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย      65 
 3.1 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ       10 
 3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด       10 
 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  10 
 3.4 วิสัยทัศน       5 
 3.5 กลยุทธ        5 
 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ       5 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร       5 
 3.8 แผนงาน       5 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม       5 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 

รวมคะแนน 100 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1 
ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

20   

  

1.1 ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหลงน้ำ ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3  

1.2 ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร 
และชวงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

2  

1.3 ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

2  

1.4 ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

2  

1.5 ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตร
และแหลงน้ำ  

2  

  
1.6 ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจำป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคา
พ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

2  

  
1.7 ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2  

  
1.8 การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน
หรือการใชขอมูล จปฐ. 

2  

  

1.9 การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวมทำ รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรบัประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสำหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอำนาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15  

  

2.1 การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 
4.0  

2  

  
2.2 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช ผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

1  

  
2.3 การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

2  

  
2.4 การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ
สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม
ตาง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

2  

  
2.5 การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

2  

  

2.6 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดำเนินงานไดแก S-Strength 
(จุดแข็ง W-Weakness (จุดออน O-Opportunity (โอกาส และ T-
Threat (อุปสรรค  

2  

  

2.7 สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี มี
การนำเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหาหรือสมมติฐานของปญหา 
แนวทางการแกไขปญหาหรือวิธีการแกไขปญหา การกำหนด
วัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหา 

2  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

  

2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจาย
งบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เชน สรปุ
สถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ 
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถ่ินในเชิงคุณภาพ 

1  

  

2.9 ผลท่ีไดรับจากการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 เชน ผลท่ีไดรับ/ผลท่ีสำคัญ ผลกระทบ และสรุปปญหา
อุปสรรคการดำเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557-2560 

1  

3 ยุทธศาสตร 65  

  

3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

10  

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็น
ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ 
Thailand 4.0 

3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

10  สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   และ 
Thailand 4.0 

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 

10  
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0 

3.4 วิสัยทัศน 

5  

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
 
  

  3.5 กลยุทธ 5  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

  
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทำตามอำนาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

  3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 
5  

  
เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 

5  
  

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร 

  3.8 แผนงาน 

5  
  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนา
ทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกลาว 

  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

5  
  

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนำไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

  3.10 ผลผลิต/โครงการ 

5  
  

ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปนโครงการท่ีเปนชุด 
กลุมหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพ่ือนำไปสูการ
จัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปอยางถูกตอง
และครบถวน 

รวมคะแนน 100  
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2.2 การติดตามประเมินผลโครงการ 
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565 ประกอบดวย 
  2.2.1 การสรุปสถานการณพัฒนา 10 คะแนน 

 2.2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
        10 คะแนน 

 2.2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
10 คะแนน 

  2.2.4 ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน 
 2.2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย 

(1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน 
(3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณ  ไดถูกตอง 

              5 คะแนน 
(4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน 
(5  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม    

แหงชาติ 5 คะแนน 
(6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน 
(8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง 

ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ 5 คะแนน 
   (10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 

(11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
5 คะแนน 

   (12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน 
   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน  
  

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณ  ได

ถูกตอง  
5 

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5 
 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ   
5 

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 
 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5 
 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ัง

ค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  
5 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ   5 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
5 

 5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 
รวมคะแนน 100 

 
 
 

ลำดับ 
ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 

10  

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global 
Demand และ Trend 

ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ  
ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

2 
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

5  

2.1 การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตาง ๆ เพ่ือนำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน 
การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามท่ี
ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจำนวนท่ีดำเนินการจริงตามท่ีไดกำหนดไวเทาไหร 
จำนวนท่ีไมสามารถดำเนินการไดมีจำนวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอำนาจหนาท่ีท่ีได
กำหนดไว 
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2.2 วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

5  

3 
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

5  

3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคตาง ๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ท่ี
ดำเนินการในพ้ืนท่ีนั้น ๆ  ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและ
เปนไปตามอำนาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ การดำเนินการตาง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

3.2 วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

5  

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 

5  

4.1 วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตาง ๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตาง ๆ จนนำไปสูการจัดทำ
โครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 

4 4.2 วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับการแกไข
ปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ ( Local  
Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

5  

5 โครงการพัฒนา 60   

  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

5  
  

เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและดำเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกำหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
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5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 
มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกำหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดำเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5  

 

  
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณ
ไดถูกตอง 

5  
  

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเทาไร  กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร 
กลุมเปาหมาย  พ้ืนท่ีดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายใหชัดเจนวา
โครงการนี้จะทำท่ีไหน  เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือ
กลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวา
ใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

  5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

5  
  

โครงการสอดคลองกับ (1) ความม่ันคง (2)การสรางความสามารถในการ
แขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความ
เสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

  
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

5  
  

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลาง
การพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสูการปฏิบัติใหเกิดผล
สัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว 
ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุด
พนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
และการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
(5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
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5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 

5  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทำนอย 
ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อน
ดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนน
ภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็ม
ดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดาน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ  

5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 
โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดท่ีไดกำหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไป
ดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกำหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

5  

 

5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ 
เปนโครงการท่ีดำเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดำเนินการ
เองหรือรวมดำเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปนโครงการท่ี
ประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลง
น้ำ ( LSEP) 

5  

  
  
  
  
  
  
  
  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำ
โครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency) 
 
 
 
 

5  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5  
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การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตาม
หลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความโปรงใสใน
การกำหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ มีความคลาดเคลื่อนไม
มากกวาหรือไมต่ำกวารอยละหาของการนำไปตั้งงบประมาณรายจายใน
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัต ิเงินสะสม หรือรายจายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืน ๆ 

5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาด
วาจะไดรับมีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ท่ีสามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness) 

5  
ใชบอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได เชน การกำหนดความพึงพอใจ การ
กำหนดรอยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ 
(การคาดการณ คาดวาจะไดรับ  

  
  

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 

5  

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซ่ึง
สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงคควรคำนึงถึง 
(1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได (3) ระบุสิ่งท่ีตองการ
ดำเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได (4) 
เปนเหตุเปนผล  สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

รวมท้ังส้ิน 100  

 
 2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลองและ
ความสำเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดำเนินการตามแผน
ดำเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาท่ีสอดคลองกับพันธกิจ ซ่ึงสามารถนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินกำหนดหรือไม  และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 
การติดตามนั้น จะทำใหเราทราบไดวาขณะนี้ไดมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-265 ถึงระยะใด
แลว   

 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล  
 จุดเริ่มตนของระบบการ ติดตามเริ่มจากการไดรับทรัพยากรซ่ึงเปนปจจัยนำเขา ไดแก แผนปฏิบัติ

การ / งบประมาณ / บุคลากร และทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือดำเนินงานโดยมุงเปนการติดตามความกาวหนาของ 
ผลการดำเนินงานเม่ือเทียบ กับเวลา (input monitoring) และการติดตามความกาวหนาของผลการดำเนินงาน
เม่ือเทียบกับเปาหมายท่ี กำหนดไว (performance monitoring) การวางระบบติดตามในท่ีนี้จึงเปนการสราง
ระบบเพ่ือท่ีจะนำไปสูการ ปรับปรุงแกไขในเชิงการบริหารแผน เพ่ือใหงานดำเนินตอไปจนจบตามเวลา และยังจะมี
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ระบบประเมินผล มาประเมินวาเม่ือผลท่ีเกิดข้ึนท้ังในสวนของผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome)  
วาเปนไปตามท่ีตั้ง เปาหมายหรือเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวลวงหนาเพียงใด อยางไรก็ดี ระบบติดตาม
และประเมินผล จะไดรับผลกระทบจากการจัดทำแผนปฏิบัติการ นั่นคือ ถาไดแผนปฏิบัติการท่ีสอดคลองและเอ้ือ
ตอการ ติดตามและประเมินผล ก็จะทำใหระบบติดตามและประเมินผลทำหนาท่ีของระบบไปได หากแตแผน 
ไมเอ้ือตอการติดตาม เชน ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไมไดยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจทำให 
ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมมีปญหาได 

 

 แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีข้ันตอนในการดำเนินการดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรวมประชุมเพ่ือกำหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 และประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565  ดังนี้ 

1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565  ดังนี้ 

(1) ความสอดคลอง (Relevance ของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธท่ีกำหนด  
(2) ความเพียงพอ (Adequacy ของทรัพยากรเพ่ือการดำเนินกิจกรรมของหนวยงาน  
(3) ความกาวหนา (Progress กิจกรรมท่ีกำหนดไวตามแผน โดยมีการติดตามผล               

( Monitoring  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรท่ี

ใชโดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation  
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness เปนการศึกษาถึงผลท่ีไดรับ ( Effect  
(6) ผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output เปนการประเมินผลประโยชนท่ีเกิดจาก

การทำกิจกรรมท่ีมีตอกลุมเปาหมายท่ีไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม 
(7) การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลท่ีไดรับรวมยอด (Overall Effect  

       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน อาจนำแนวทางท้ังหมดท่ีกำหนด
มาใชหรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ก็ได 
โดยอยางนอยตองสามารถประเมินความสอดคลองและสามารถวัดความสำเร็จหรือความกาวหนาของแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 อาจกำหนดแนวทางดังนี ้

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation  

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness  Evaluation  

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation  
ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกำหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผลไดตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ข้ันตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาทองถ่ินดำเนินการติดตามและ
ประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกำหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผลไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ข้ันตอนท่ี 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565 ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชน
ในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ข้ันตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจใหความเห็นหรือ
ขอเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 และโครงการพัฒนา
ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดได 
   

2.4 กำหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กำหนด
เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1) การใชแบบสอบถาม 
2) การสัมภาษณมีแบบสอบถาม 
3) การสังเกตหรือการสนทนากลุม 

  
 2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 
แบบประเมินการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 
  

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 

10    

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis) 
/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณ
การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ      
ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

รวม 10     
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2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   
  

  

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 
  

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

5    

2.1 การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตาง ๆ เพ่ือนำมาใช
วัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม 
งานตาง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมาย
เอาไวหรือไมจำนวนท่ีดำเนินการจริงตามท่ีไดกำหนดไว
เทาไหร จำนวนท่ีไมสามารถดำเนินการไดมีจำนวน
เทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอำนาจหนาท่ีท่ีได
กำหนดไว 

  
2.2 วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการ
ท่ีดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

5    

รวม 10    

 
 

3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

5     

3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนำเอาเทคนิคตาง ๆ มาใชเพ่ือวัดวา
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ท่ีดำเนินการใน
พ้ืนท่ีนั้น ๆ  ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไม
และเปนไปตามอำนาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดำเนินการตาง ๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการ 
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ลำดับ 

ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

 

ไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ี
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

    

 
3.2 วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) 
โครงการท่ีดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

5    

รวม 10     
      

4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 
  

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 

5     

4.1 วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตาง ๆ มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในมิติตาง ๆ จนนำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนาทองถ่ิน
โดยใช SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี
พ้ืนท่ีติดตอกัน 

4 4.2 วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตาง ๆ ท่ี
สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

5    

รวม 10    

 
 
 
      

5. โครงการพัฒนา 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 

5 โครงการพัฒนา 60    

  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

5     

  

เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดำเนินการ
เพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีกำหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 
มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตอง
กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของ
โครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไป
ไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5    

 

  
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ มีความชัดเจน
นำไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง 

5    
  

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปให
ถึงเปาหมายตองชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเทาไร  
กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย  
พ้ืนท่ีดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให
ชัดเจนวาโครงการนี้จะทำท่ีไหน  เริ่มตนในชวงเวลาใด
และจบลงเม่ือไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หาก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือ
กลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

  

5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป โครงการสอดคลองกับ (1) ความม่ันคง (2)การ
สรางความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอ
ภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับ 

5     

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
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ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 

 
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให
เกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

    

  
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ มีความสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

5     
  

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึด
เปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นำไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ี
ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว ภายใต
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแขงขัน
และการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบ
เพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเปนเมือง (5) การสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

   

 

5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทำนอย ไดมาก เชน 
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ ไปสูสินคาเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี 
ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน 
รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการ
วิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5    
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5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 
โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกำหนดข้ึน เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออก
จากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปน
โครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตร
จังหวัดท่ีไดกำหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

5    

 

5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสราง
ใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ 
เปนโครงการท่ีดำเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดำเนินการเองหรือรวมดำเนินการ เปนโครงการ
ตอยอดและขยายได เปนโครงการท่ีประชาชนตองการ
เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ ( LSEP) 

5    

  
  
  
  
  
  
  
  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการในการจัดทำโครงการไดแก (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency) 

5     

5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

5     

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ
โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคา
กลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความโปรงใสในการกำหนด
ราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ มีความคลาด
เคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ำกวารอยละหาของการนำไป
ตั้งงบประมาณรายจายในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือรายจายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืน ๆ 
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5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลอง
กับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับมีการ
กำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได (measurable) 
ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness) ใชบอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได เชน การกำหนด
ความพึงพอใจ การกำหนดรอยละ การกำหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การ
คาดการณ คาดวาจะไดรับ  
 

5    

  
  

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

5     

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดำเนินการ
ตามโครงการพัฒนา ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงค
ท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการ
เขียนวัตถุประสงคควรคำนึงถึง (1) มีความเปนไป
ไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความสำเร็จได (3) ระบุสิ่งท่ีตองการดำเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และ
สามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล  สอดคลอง
กับความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

รวม 60     

รวมท้ังส้ิน 100     
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สวนท่ี 3  ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
----------------- 

 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  
    1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 
  ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 
2562 เปนดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  

20 20 100 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 14 93.33 
3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย      
 3.1 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ       10 9 90 
 3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด       10 10 100 
 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  10 10 100 
 3.4 วิสัยทัศน       5 4 80 
 3.5 กลยุทธ        5 5 100 
 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ       5 5 100 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร       5 5 100 
 3.8 แผนงาน       5 5 100 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม       5 5 100 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 100 

รวมคะแนน 100 97 97 
 
  พบวาทุกประเด็น ไดคะแนนรวม 97 คะแนน คิดเปนรอยละ 97 ของคะแนนในภาพรวม
ท้ังหมด เนื่องจากขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน สภาวการณและศักยภาพ และยุทธศาสตรขององคการ
บริหารสวนตำบลสระขวัญมีรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ในทุกประเด็นท่ี
ครบถวน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ป ระจำปงบประมาณ 2562  81 
 

 
แบบประเมินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
 

1.2 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน คะแนน รอยละของ

คะแนนเต็ม เต็ม ท่ีได 

1 
 
 
  

ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

20     

1.1 ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหลงน้ำ ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/
การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100 

1.2 ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง        การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเก่ียวกับ
จำนวนประชากร และชวงอายแุละจำนวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100 

1.3 ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

2 2 100 

1.4 ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง 
การไฟฟา การประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

2 2 100 

1.5 ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/
กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ำ  

2 2 100 

1.6 ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจำป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินคาพ้ืนเมืองและ  ของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

2 2 100 

1.7 ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100 

1.8 การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน
หรือการใชขอมูล จปฐ. 

2 2 100 

  

1.9 การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด  
รวมทำ รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวม
แกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสำหรับ
การพัฒนาทองถ่ินตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

3 3 100 
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รวม 20 20 100 

 
1.3 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 

รอยละของ

คะแนนเต็ม 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15     

  

2.1 การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และ Thailand 4.0  

2 2 100 

  
2.2 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช ผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนา
ทองถ่ิน 

1 0 0 

  
  

2.3 การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

2 2 100 

2.4 การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ
สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุมตาง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

2 2 100 

  
2.5 การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

2 2 100 

  

2.6 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดำเนินงานไดแก S-Strength 
(จุดแข็ง W-Weakness (จุดออน O-Opportunity (โอกาส และ  
T-Threat (อุปสรรค  

2 2 100 

  

2.7 สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี  
มีการนำเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหาหรือสมมติฐานของ
ปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือวิธีการแกไขปญหา การ
กำหนดวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหา 

2 2 100 

  

2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการ
เบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เชน 
สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจาย
งบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถ่ินใน

1 1 100.00 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 

รอยละของ

คะแนนเต็ม 

เชิงคุณภาพ 

  

2.9 ผลท่ีไดรับจากการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 เชน ผลท่ีไดรับ/ผลท่ีสำคัญ ผลกระทบ และสรุปปญหา
อุปสรรคการดำเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1 100.00 

รวม 15 14 93.33 
 

1.4 ยุทธศาสตร 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน

ท่ีได 

รอยละของ

คะแนนเต็ม 

3 ยุทธศาสตร 65     

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

10 10 100 

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

10 10 100 
สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
และ Thailand 4.0 

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 

10 10 100 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ
บริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ  
Thailand 4.0 

3.4 วิสัยทัศน 

5 5 100 
วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลอง
กับโอกาสและศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน

ท่ีได 

รอยละของ

คะแนนเต็ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3.5 กลยุทธ 

5 5 100 
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทำตามอำนาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนำไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให
บรรลุวิสัยทัศนนั้น 

3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 

5 5 100 
เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ
สนับสนุนตอ 
กลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 

5 5 100 
ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร 

  3.8 แผนงาน 

5 5 100 
  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน 
นำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

5 4 80 
  

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนำไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาต ิ20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  3.10 ผลผลิต/โครงการ 

5 4 80 
  

ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปนโครงการท่ีเปนชุด 
กลุมหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพ่ือนำไปสู
การจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
อยางถูกตองและครบถวน 

รวม 65 63 96.92 
รวมท้ังส้ิน 100 97 97 
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2. ผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  
 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2562 
เปนดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนนเต็ม 

 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 10 100 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 4 40 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 7 70 
4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 8 80 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60   
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ มีความชัดเจนนำไปสูการตั้ง

งบประมาณ   ไดถูกตอง  
5 4 80 

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5 5 100 
 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ มีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
5 4 80 

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 4 80 
 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให

ประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  
5 5 100 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ   

5 5 100 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 5 100 

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI และสอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

5 4 80 

 5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 5 100 
รวมคะแนน 100 90 90 

 
  1  พบวาประเด็นการสรุปสถานการณการพัฒนา ไดคะแนนสูงสุด 10 คะแนน คิดเปนรอยละ 
100 ของคะแนนในประเด็นการสรุปสถานการณการพัฒนา  
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  2 พบวาประเด็น การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ ไดคะแนนต่ำสุด 4 คะแนน คิดเปนรอยละ 40 ของคะแนนในประเด็นการประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565  ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
 
 

แบบประเมินการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 

       2.2 การสรุปสถานการณการพัฒนา 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนนเต็ม 

 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10    

 เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทำ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ใชการวิเคราะห SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)  
/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการ
พัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

10 10 100  

 

 
รวม 10 10 100   

      

         2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนนเต็ม 

 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่น

ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
10    

 2.1 การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตาง ๆ เพ่ือ
นำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมาย
เอาไวหรือไมจำนวนท่ีดำเนินการจริงตามท่ี
ไดกำหนดไวเทาไหร จำนวนท่ีไมสามารถ

5 2 40  
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ดำเนินการไดมีจำนวนเทาไหร สามารถ
อธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตาม
อำนาจหนาท่ีท่ีไดกำหนดไว 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนนเต็ม 

 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

  
2.2 วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ 
(Impact) โครงการท่ีดำเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

5 2 40  

รวม 10 4 40  

        

 2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ลำดั
บ 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน   

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

10    

 3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคตาง ๆ มา
ใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ตาง ๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีนั้น ๆ  ตรงตอ
ความตองการของประชาชนหรือไมและ
เปนไปตามอำนาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพึง
พอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การ
ดำเนินการตาง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตาม
วัตถุประสงคหรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

5 5 100   

3.2 วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ 
(Impact) โครงการท่ีดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

5 2 40   
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รวม 10 7 70   

 
 
 
 
  

    

          2.5 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน   
4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10    
 4.1 วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดาน

ตาง ๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตาง ๆ จน
นำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนาทองถ่ินโดย
ใช SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 

5 5 100   

 

 

4.2 วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดาน
ตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับการแกไขปญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลง
น้ำ ( Local  Sufficiency  Economy  Plan 
: LSEP) 

5 3 60  

 
5. โครงการ 

 ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 65        
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5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและดำเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีกำหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

5 5 100  

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

 5.2  กำหนดวัต ถุประสงคสอดคลองกับ
โครงการ 
มี วั ต ถุ ป ระสงค ชั ด เจน  (clear objective  
โครงการตองกำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับ
ความเป นมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปได
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 100  

 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ มีความ
ชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง 
สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทาง
ท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน  สามารถ
ระบุจำนวนเทาไร  กลุมเปาหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย  พ้ืนท่ี
ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย
ใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทำท่ีไหน  เริ่มตน
ในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร  ใครคือ
กลุมเปาหมายของโครงการ หาก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวา
ใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง 

5 4 80  

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
โครงการสอดคลองกับ (1 ความม่ันคง (2  
การสรางความสามารถในการแขงขัน (3 การ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4 การ
สรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกัน

5 5 100  
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ทางสั งคม  (5  การสร างการเติ บ โตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน 
 
 
 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห งช าติ  โครงการมีความสอดคล องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
12 โดย (1 ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2 ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3 
ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4 
ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5 ยึด
หลักการนำไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์
อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ี
เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการ
พัฒนา (1 การยกระดับศักยภาพการแขงขัน
และการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายได
สูง (2 การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและ
การปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ (3 การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
(4  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เปนเมือง (5 การสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(6 การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ  

5 4 80  

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ  
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ดวยนวัตกรรม ทำนอย ไดมาก เชน  (1  
เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ ไปสู

5 4 80  
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สินคาเชิงนวัตกรรม (2 เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสู
การขับ เคลื่ อนด วยเทคโนโลยี  ความคิด
สรางสรรค และนวัตกรรม (3 เปลี่ยนจาก
การเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาค
บริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวย
วิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและ 
พัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิง 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

 เปรียบเทียบเชนดานเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

    

 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัด 
โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับ
หวงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได
กำหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกัน
ได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปน
โครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับ
ยุทธศาสตรจั งหวัด ท่ี ไดกำหนดข้ึนท่ี เปน
ปจจุบัน 

5 5 100  

 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือ
การเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ 
เปนโครงการท่ีดำเนินการภายใตพ้ืนฐานความ
พอเพียงท่ีประชาชนดำเนินการเองหรือรวม
ดำเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได 
เปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิด
ความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว 
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตร
และแหลงน้ำ ( LSEP  

5 5 100  

 5 .9  งบประมาณ  มีความสอดคลองกับ
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ   

5 5 100  
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งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึงหลัก
สำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการไดแก 
(1 ความประหยัด  (Economy) (2  ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3 ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4 ความยุติธรรม 
(Equity) (5 ความโปรงใส ( Transparency  
 
 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองให
สอดคลองกับ โครงการถูกตองตามหลัก
วิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคา
กลางทองถ่ิน มีความโปรงใสในการกำหนด
ราคาและตรวจสอบได ในเชิงประจักษ  มี
ความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ำกวา
รอยละห าของการนำไปตั้ งงบประมาณ
รายจายในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืน ๆ 

5 5 100  

 5 .11  มีการกำหนดตั วชี้ วั ด  (KPI และ
สอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับมีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได 
(measurable) ใ ช บ อ ก ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล 
(effectiveness) ใช บอกประสิทธิภ าพ
(efficiency) ได เชน การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดรอยละ การกำหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ  
(การคาดการณ คาดวาจะไดรบั  

5 4 80  

 5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับ
วัตถุประสงค ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริง
จากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซ่ึง
สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีต้ังไว การไดผล
หรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงค
หรือมากกวาวัต ถุประสงค  ซ่ึ งการเขียน

5 5 100  
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วัตถุประสงคควรคำนึงถึง (1 มีความเปนไป
ได แ ล ะ มี ค ว าม เฉ พ าะ เจ าะ จ ง  ใน ก าร
ด ำ เนิ น งาน ต าม โค รงก าร  (2  วั ด แล ะ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได (3 ระบุ
สิ่งท่ีตองการดำเนินงานอยางชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได 
(4 เปนเหตุเปนผล  สอดคลองกับความเปน
จริง (5 สงผลตอการบงบอกเวลาได  

รวม 60    
  
 3. การวิเคราะหเชิงปริมาณ 
     ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินข้ึนมาเพ่ือใชเปน
เครื่องมือในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินนั้นจะตองมีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.25 59 ขอ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเปนผูดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดำเนินการกำหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามละ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ คือ  
แบบ 3/1 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ  

 4. การวิเคราะหเชิงคุณภาพ 
การวัดผลเชิงคุณภาพ  องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญใชการสำรวจความพึงพอใจในการ

วัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทำใหทราบ
ถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

โดยเครื่องมือท่ีท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจขงประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ 
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5. สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

สวนท่ี ขอมูลท่ัวไป 

 ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
 

ขอมูลท่ัวไป จำนวน รอยละ 

1. เพศ                

        ชาย 31 27.93 

        หญิง 80 72.07 

2. อายุ   

ต่ำกวา 20 ป 1 0.90 

20 – 30 ป 1 0.90 

31 – 40 ป 14 12.61 

41-50 ป 16 14.41 

51-60 ป 35 31.53 

มากกวา 60 ป 44 39.65 

3. การศึกษา   

ประถมศึกษา 57 51.36 

มัธยมศึกษา/เทียบเทา 27 24.32 

อนุปริญญา/เทียบเทา - - 

ปริญญาตร ี 23 20.72 

สูงกวาปริญญาตร ี 4 3.60 

อ่ืนๆ - - 

4. อาชีพ   

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 10 9.01 
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ลูกจาง/พนักงานบริษัท 7 6.31 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 27 24.32 

นักเรียน/นักศึกษา 2 1.80 

รับจาง 11 9.91 

เกษตรกร 40 36.03 

อ่ืนๆ 14 12.61 

 จากตาราง ขอมูลท่ัวไปจากผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 111  ชุด เม่ือนำขอมูลมาจำแนกตามลักษณะ
ท่ัวไปของกลุมตัวอยาง มีดังนี้ 

 จำแนกตามเพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศหญิง มากท่ีสุด จำนวน 80 คน คิดเปนรอยละ 
72.07และเปนเพศชาย  จำนวน 31 คน  คิดเปนรอยละ 27.93 

 จำแนกตามอายุ  พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีอายุ 61   มากท่ีสุด  จำนวน 44 คน  คิดเปนรอยละ 
39.65  รองลงมาอายุ 51-60 คน คิดเปนรอยละ 31.53 

 จำแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามระดับประถมศึกษา มากท่ีสุด จำนวน 57 คน  
คิดเปนรอยละ 51.36 รองลงมาระดับมัธยมศึกษา/เทียบเทา มีจำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 24.32 

 จำแนกตามอาชีพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพเกษตรกร มากท่ีสุด จำนวน 40 คน คิดเปน
รอยละ 36.03 รองลงมามีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 24.32 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน 

ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญในภาพรวม 

 

รายการประเมินความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 

  พอใจ 

 มากท่ีสุด 

  พอใจ 

  มาก 

  พอใจ 

ปานกลาง 

   พอใจ 

    นอย 

  พอใจ 

 นอยท่ีสุด 

คา 

เฉล่ีย 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมใน
โครงการ/กิจกรรม 

   54 
(48.65  

   41 
(36.95  

   15 
(13.51) 

     1 
 (0.90) 

4.32   มาก 

2 มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูล  
ของโครงการ/กิจกรรม 

   47 
(42.34  

    49 
(44.14) 

    13 
(11.71) 

    2 
 (1.80) 

 4.27   มาก 

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดง  
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

    62 
(55.85) 

    40 
(36.04) 

     9 
 (8.11) 

  4.48   มาก 

4 มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ  
/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 

    55 
(49.55) 

    45 
(40.54) 

   11 
 (9.91) 

  4.40   มาก 

5 มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ 
/กิจกรรม 

   61 
(54.95) 

    42 
(37.84) 

     8 
 (7.21) 

  4.48   มาก 

6 การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลา      55    47       9   4.41    มาก 
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ท่ีกำหนด (49.55) (42.34)   (8.11) 

7 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู 
การแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 

   48 
(43.24) 

  44 
(39.65) 

   17 
 (15.31) 

     2 
 (1.80) 

 4.24   มาก 

8 ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

   70 
(63.06) 

   31 
(27.93) 

    10 
 (9.01) 

  4.54 มากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของโครงการ 4.39   มาก 

คิดเปนรอยละ 87.8 

 
การแบงชวงคะแนนแตละลำดับช้ันเปนดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ยนอยกวา 1.50   นอยท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.50-2.49 นอย 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.50-3.49 ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.50-4.49 มาก 
 คะแนนเฉลี่ยสูงกวา 4.50   มากท่ีสุด 

จากตาราง ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญในภาพรวมจากผูตอบ
แบบสอบถาม จำนวน 111 ชุด เม่ือนำขอมูลมาวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจพบวา  

 ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไดคะแนนเฉลี่ย 4.54 อยูในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมา มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ไดคะแนนเฉลี่ย 4.48 
รองลงมาตามลำดับมีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไดคะแนนเฉลี่ย 4.48 และผลประเมิน
ภาพรวมความพึงพอใจ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.39 อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 87.8  

 สวนท่ี 3 แผนการดำเนินงาน 

 ตารางท่ี 3 ผลการดำเนินงานแตละยุทธศาสตร 

 

ยุทธศาสตร 
จำนวน 
โครงการ 

จำนวน 
โครงการท่ี
ดำเนินการ

จริง 

รอยละ 
งบประมาณ 

(บาท  

งบประมาณ 
ท่ีดำเนินการ 

๑  ยุทธศาสตรการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน      

   ๑.1 แผนงานเคหะและชุมชน 21 7 33.33 9,610,000 6,422,135 

   ๑.2 แผนงานการพาณชิย 5 5 100.00 1,800,000 8,025,502 

   ๑.3 แผนงานอุตสาหกรรม 130 79 60.77 69,323,600 32,951,816 
   ๑.4 แผนงานการเกษตร 10 2 20.00 4,850,000 1,000,000 

รวม 166 93 56.02 85,583,600 48,399,453 

๒  ยุทธศาสตรการพฒันาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

     

   ๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 - - 340,000 - 

   ๑.๒ แผนงานการศึกษา 16 14 87.50 7,734,050 8,571,071 
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ยุทธศาสตร 
จำนวน 
โครงการ 

จำนวน 
โครงการท่ี
ดำเนินการ

จริง 

รอยละ 
งบประมาณ 

(บาท  

งบประมาณ 
ท่ีดำเนินการ 

   ๑.๓ แผนงานสาธารณสุข 12 4 33.33 1,410,000 742,390 

   ๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห 2 1 50.00 400,000 164,000 

   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 4 1 25.00 1,420,000 41,040 

   ๑.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 9 4 44.44 1,157,000 362,890 

   ๑.๗ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ 

5 4 80.00 1,200,000 1,150,000 

   ๑.๘ แผนงานงบกลาง 4 3 75.00 25,300,000 12,200,800 

รวม 56 31 55.36 38,961,050 23,232,191    
 

๓  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการเกษตรและ
สิ่งแวดลอม 

     

   ๑.๑ แผนงานการเกษตร 3 2 66.67 450,000 78,510 

รวม 3 2 66.67       450,000  78,510 

๔  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการทองเที่ยว        

   ๑.๑ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ 

3 
- - 

200,000 
- 

รวม 3 
- -           

200,000  
- 

๕  ยุทธศาสตรดานการบริหารจดัการ        

   ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 12 6 50.00 3,713,300 1,793,600 

   ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 1 33.33 315,000 324,000 

   ๑.๓ แผนงานการศึกษา 2 2 50.00 650,000 540,000 

   ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข 2 1 50.00 950,000 108,000 

   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 1 1 100 950,000 400,000 

   ๑.๖ แผนงานงบกลาง 3 3 100 1,000,000 1,000,000 

รวม 23 13 56.52    7,537,300  4,165,600 

รวมทั้งสิ้น    251  139 55.39 132,772,950  75,875,754 
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สวนท่ี 4 สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
------- 

1. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
 1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา   จำนวน 
โครงการ    
   ตาม
แผนพัฒนา 

ป 2562 

การดำเนินงาน รอยละของ
โครงการที่ได
ปฏิบัติจริง 
ป 2562 

ไดดำเนินการ ไมได
ดำเนินการ เสร็จแลว อยูระหวาง

ดำเนินการ 
     รวม 

1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 166 93  93 73 56.02 
2.ดานคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

56 31  31 25 55.36 

3.ดานเกษตรและ
สิง่แวดลอม 

3 2  2 1 66.67 

4.ดานการทองเท่ียว 3 -  - 3 - 
5.ดานการบริหารจัดการ 23 13  13 10 56.52 

รวม 251 139  112 112 55.39 
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 1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญไดดำเนินการตามแผนพัฒนา ซ่ึงเปนเครื่องมือในการแปลง
นโยบายคณะผูบริหาร และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาซ่ึง
แสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ลายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมี 
โครงการ/กิจกรรมท่ีจะตองดำเนินการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีตั้งไวในแตละยุทธศาสตร    
    
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตรการพัฒนา จำนวนโครงการ 
 

จำนวน โครงการ 
ที่ปรากฏอยูในแผน 

โครงการ 
ที่ไดปฏิบัติจริง 

รอยละ 

1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 25 25 100 
2.ดานคุณภาพชีวิตประชาชน 22 21 95.45 
3.ดานเกษตรและสิงแวดลอม 2 2 100 
4.ดานการทองเท่ียว - - - 
5.ดานการบริหารจัดการ 13 13 100 

รวม 62 61 98.86 
 
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญในภาพรวม 

ประเด็น (𝑿𝑿) S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3.85 0.912 มาก 

2 มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

3.75 0.911 มาก 

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

3.74 0.941 มาก 

4 มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให
ประชาชนทราบ 

3.70 0.974 มาก 

5 มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  3.54 0.962 มาก 

6 การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 3.65 0.965 มาก 

7 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถ่ิน 

3.69 0.961 มาก 

8 ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  3.75 0.935 มาก 

ภาพรวม 3.71 0.95 มาก 
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 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน3.69ขององคการบริหารสวนตำบล

สระขวัญในภาพรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (𝑿𝑿 = 3.71, 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.95) เม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ 

 เรียงลำดับคาเฉลี่ย 3 ลำดับ ไดแก มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม (𝑿𝑿 =
3.85, 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.912) รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม(𝑿𝑿 =
3.75, 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.911) และประโยชน ท่ี ประชาชนได รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (𝑿𝑿 =
3.75, 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.911) ตามลำดับ 
 

1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามเปาหมาย 
 ระดับความสำเร็จแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2562  
 
จำนวนโครงการตามแผน ป 2562 จำนวนโครงการท่ีนำมาจากแผนพัฒนาทองถิ่น  

(พ.ศ.2561-2564 เพ่ือจัดทำขอบัญญัติ  
ปงบประมาณ 2562 

คิดเปนรอยละ 

ยุทธศาสตรท่ี 1    
จำนวน  166  โครงการ 25 โครงการ 15.06 

ยุทธศาสตรท่ี 2    
จำนวน  56  โครงการ 22 โครงการ 39.29 

ยุทธศาสตรท่ี 3    
จำนวน  3  โครงการ 2 โครงการ 66.67 

ยุทธศาสตรท่ี 4   
จำนวน  3  โครงการ โครงการ - 

ยุทธศาสตรท่ี 5   
จำนวน  23  โครงการ 13 โครงการ 56.52 

รวม 251  โครงการ 62 โครงการ 24.70 
 
 
  คิดเปนรอยละในการนำโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 มาจัดทำ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

1. โครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 จำนวน  251 โครงการ 
2. โครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565( ท่ีนำมาจัดทำขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 62 โครงการ 
คิดเปนรอยละ =    251  x 100 = 24.70 
    62 
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1.4 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
 

จำนวน โครงการ 
ตามขอบัญญตั ิ

ปงบประมาณ 2562 

การดำเนินงาน รอยละของโครงการ 
ที่ไดปฏิบัติจริง 

ไดดำเนินการ ไมได
ดำเนินการ 

ป 2562 
เสร็จแลว อยูระหวาง

ดำเนินการ 
     รวม  

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 25  25  100 
2. ดานคุณภาพชีวิตประชาชน 22  22 1 95.45 
3. ดานเกษตรและสิงแวดลอม 2  2  100 
4. ดานการทองเท่ียว - - - - - 
5. ดานการบริหารจัดการ 13  13  100 

รวม 62  62 1 98.86 
โครงการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดคะแนนเฉลี่ย 51.29 คะแนน คิดเปนรอยละ 

85.48 ของคะแนนเต็ม เนื่องจากชื่อโครงการ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) รวมท้ังการกำหนดตัวชี้วัด KPI 
ของบางโครงการพัฒนายังไมชัดเจนเทาท่ีควร  
 
2. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
 2.1 ผลกระทบในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต 

1 เกิดการพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดำเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองผาน
กระบวนการหลายข้ันตอน สลับซับซอน 

2 ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทำแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน  
3 ปญหาอาจไมไดรับการแ กไขอยางตรงจุด เพราะขอจำกัดของระเบียบกฎหมายท่ีทำไดยากและบาง

เรื่องอาจทำไมได  
 2.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

1 การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565 ควรใหความสำคัญในทุกยุทธศาสตรการพัฒนา 
ไมควรใหความสำคัญดานใดดานหนึ่ง 

2  การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการ
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565   

3 ควรเรงรัดใหมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งมนขอบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ
ดำเนินการไดในปงบประมาณนั้น 

4 องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ
แตละดานท่ีจะตองดำเนินการ ซ่ึงละชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม   
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 2.3 ผลสรุปภาพรวม 
 1 การมีสวนรวมของประชาชนยังมีนอย อาจเปนเพรายังไมเขาใจและมองเห็นประโยชนในการเขามามี
สวนรวมในดานตางๆ จึงตองมุงเนนการมีสวนรวมของประชาชนใหมากข้ึน ไมวาจะเปนการประชุมระดมความ
คิดเห็น การวางแผน การติดตามประเมินผล และดารเขารวมกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
โดยประสานความรวมมือกับสมาชิกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญและหนวยงานาครัฐและเอกชนท่ีอยูใน
พ้ืนท่ี โดยประสานงานกับกลุมผูนำองคกรตางๆ ไดแก คณะกรรมการหมูบาน กลุมพัฒนาสตรี กลุม อสม. กลุม
ผูสูงอายุ วัด โรงเรียน และหนวยงานราชการและเอกชนตางๆ เปนตน   
 2 มุงเนนใหความสำคัญการติดตามและประเมินผลโครงการขงแตละกอง โดยเฉพาะการประเมินผล
รายโครงการ ซ่ึงเปนการประเมินผลความสำเร็จเชิงคุณภาพ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการท่ี
สามารถวัดได ซ่ึงจะสอดคลองกับวัตถุประสงคและสภาพปญหา ความจำเปนตองจัดทำโครงการท่ีระบุไว หลัง
สิ้นสุดโครงการทำใหทราบถึงความสำเร็จ ปญหาอุปสรรค วิธีการแกไข เพ่ือนำไปพิจารณาดำเนินการตอเนื่อง 
หรือนำไปแกไขปรับเปลีย่นใหมีการพัฒนาข้ึน หรือยุติโครงการ ซ่ึงมีผลใหเกิดความพึงพอใจของประชาชนท่ีไดรับ
ประโยชนตามมา และเปนหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลท่ีไดรับการแตงตั้งจะดำเนินการ
สำรวจทุกป 
 3  ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญตองมีขอมูล สถิติ ท่ีบง
บอกถึงสภาพปญหาซ่ึงไดรับการวิเคราะหแลว นำเสนอใหแกเวทีประชาคม เพ่ือนำไปเชื่อมโยง คนหา วิเคราะห 
ความตองการบริบทของชุมชน สามารถแกปญหาตามสภาพความจริงได 
 4 องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญใหความสำคัญตอระบบการควบคุมกำกับแผนงานใหดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ปองกันความลาชา และเรงรัดเม่ือใกลสิ้นสุดปงบประมาณ ซ่ึงสงผลใหการประเมินผล
ความสำเร็จของโครงการไดเห็นผลชัดเจน 
 5  โครงการท่ีมีลักษณะท่ีเปนการตอบสนองนโยบายจากระดับตางๆ ซ่ึงอาจมีความยุงยาก ซับซอนใหม 
ไมมีประสบการณ ควรประสานหารือจากหนวยงานภายนอกซ่ึงจะตองใชเทคนิค หรือบุคคลทรงคุณวุฒิแตละ
ดานมาใหคำปรึกษา เพ่ือการพัฒนางาน เชน การทองเท่ียว เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาดานกีฬา กิจกรรม
ปองกันยาเสพติด การสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน  
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ประกาศองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
เรื่อง  รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
................................................... 

   

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน          
ฉบับท่ี 3  พ.ศ.2561  ขอ 12  ใหยกเลิกความใน (3) ของขอ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย   
การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ. 2548 ซ่ึงแก ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และใหใช
ความตอไปนี้แทน “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
ตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแต
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย    
อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป” 

  องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ  ไดดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายงานและความคิดเห็น
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญเสร็จเรียบรอยแลว         

  เพ่ือใหรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เสร็จสิ้น ตามระเบียบฯ ข้ันตอน  จึงออกประกาศรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ   ณ  วันท่ี   27  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕62 
 
 
 
      (นางบุญชวย  ชางนับ  
     นายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 


