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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. 2563 ท้ังใชเปนขอมูลใน
การวิเคราะหตัดสินใจ บริหารจัดการทรัพยากร และกำหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลให
ทองถ่ินมีการพัฒนาอยางแทจริง 
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สวนท่ี 1  บทนำ 
------- 

 
 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring และ การประเมิน ( Evaluation เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมีจุดหมาย       
ไมเหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเม่ือนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยให นายกองคการบริหารสวนตำบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตำบล พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล สามารถกำกับ
ดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ จึงเปนการติดตามผลท่ีใหความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตำบลสระขวัญ หรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีดำเนินการหรือไมไดดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีไดกำหนดไวหรือไม 
รวมท้ังงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญตรวจสอบ
ดูวาแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ี
กำหนดไวหรือไมอยางไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกำหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ท้ังในดานการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือ         
การพัฒนาทองถ่ิน และข้ันตอนตาง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเปน เครื่องมือสำคัญในการทดสอบผล             
การดำเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดำเนินการไดตามเปาหมายท่ีกำหนดไวหรือไม ทำให
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทำใหทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths จุดออน ( weaknesses โอกาส ( opportunities ปญหาหรืออุปสรรค ( threats ของแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจาก นายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ปลัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ รองปลัดองคการบริหาร
สวนตำบลสระขวัญ หัวหนาสำนักปลัด ผูอำนวยการกอง และบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนำไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลสระขวัญ 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และ
เม่ือพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหม่ัน รอโอกาสท่ีจะดำเนินการและต้ังม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดำเนินการปรับปรุงใหดี
ข้ึนตั้งรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในองคการบริหารสวน
ตำบลสระขวัญ ใหเกิดประโยชนเพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบ
ดำเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยการติดตามและ
ประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคท่ีตั้งไว
ไดอยางดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดำเนินการไปแลววา
สิ่งใดควรดำเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดำเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดำเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกำหนดเปน
วัตถุประสงคไดดังนี้ 

   1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ซ่ึงจะ
ชวยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดี ข้ึน 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดำเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกำหนดไว สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกำหนดไว 

   3. เพื่อเปนขอมูลสำหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดำเนินงาน โครงการ    
การยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจำเปนขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
   5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของนายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ปลัดองคการบริหาร

สวนตำบลสระขวัญ รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ หัวหนาสำนักปลัด ผูอำนวยการกองของ
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญท่ีจะตองผลักดันใหการดำเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชน
ในตำบลสระขวัญ หรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในป งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

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
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

  (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  
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  4  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน  
  5 ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน  

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตองดำเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้ 
   1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
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/หรือ
สังเกตแลวนำผลท่ีไดมากำหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก     
ขอ 2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตาม
แหลงขอมูล เวลาท่ีเก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซ่ึงสวน
ใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการดำเนินการตามวัตถุประสงคและ
ข้ันตอนท่ีไดกำหนดไว ซ่ึงสิ่งสำคัญท่ีตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนา
ทองถ่ินไวดีและไดขอมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพ่ิมจนกวาจะไดครบ
ข้ันต่ำตามท่ีกำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

2.4 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามท่ีกำหนดไว แต
ละโครงการตามตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย      
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบโดยรายงานตามแบบ
ท่ีกำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ไดตามความเหมาะสมขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ในการรายงานผลการติดตามโครงการ    
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อาจเขียนเปนรายงานเชิงเทคนิคซ่ึงประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุป 
วัตถุประสงคและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการติดตาม ซ่ึงจะปรากฏในสวนท่ี 2 และสวนท่ี 3  

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผล
และเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ
ตอนายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญเพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญเสนอตอสภา
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลสระ
ขวัญโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขท่ีดี 
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ หรือ
ผูเก่ียวของหรือผูมีอำนาจในสำนัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแกไข
ปญหาท่ีไดจากรายงานสรุป ซ่ึงอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความ
เหมาะสมตอนายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

 

     3. การรายงานผล 
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบล
สระขวัญ มีอำนาจหนาท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอนายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญเพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ
เสนอตอสภาองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญและคณะกรรมการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบล
สระขวัญโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

 

                    ข้ันตอนการรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
            เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (Monitoring and evaluation tools 

for local development plans เปนสิ่งของ วัสดุ   อุปกรณหรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมท้ัง
โดยการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหาร

ท้องถ่ิน 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหาร

ท้องถ่ิน 
สภาท้องถ่ิน รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
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ของทองถ่ินไดคิดสรางไวเพ่ือใชในการติดตามและประเมินผล เชน แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณ
คาและวิธีการ เปนตน และหรือโดยการสรางเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดแก 
แบบสอบถาม (Questionnaires   แบบสัมภาษณ  (Interview  และแบบสังเกตการณ  (Observation เปนตน  
โดยอาศัยสภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป อำนาจหนาท่ี ภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ รวมถึงผูมีสวนไดเสียใน
ทองถ่ินรวมท้ังเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ ท่ีไดกำหนดข้ึนหรือการนำไปทดลองใชเพ่ือปรับปรุงแกไขแลวจึงนำ
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการ
สำรวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลท่ีเปนจริงตอไป  
 

  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของ องคการบริหาร
สวนตำบลสระขวัญ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผานมา
ทุกครั้ง 
    3 รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ินภายในเดือนธันวาคม เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ เสนอสภาองคการบริหาร
สวนตำบลสระขวัญภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
  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 ซ่ึง
สามารถวัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จำนวน ระยะเวลา เปนตน 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness เปนผลท่ีไดจากประสิทธิภาพทำใหเกิดผลลัพธและผลผลิต 
(Outcome and Output ซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวัดเปน
ความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 

  กำหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจำเปนท่ี
จะตองวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญท้ังในระดับหมูบานและระดับ
ตำบล และอาจรวมถึงอำเภอเมืองสระแกว และจังหวัดสระแกว ดวย เพราะวามีความสัมพันธและ
ปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถ่ินแบบองครวมของจังหวัดเดียวกัน  
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   2.  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบล 
สระขวัญกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

   2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองคประกอบใหญ ๆ ท่ีสำคัญ 3 ประการ คือ  

    1 ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
    2 เครื่องมือ  
    3 กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

    1 การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเปาหมายเพ่ือมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น 
อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได 
    2 การสำรวจ ( survey เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผูรับผิดชอบ
โครงการจัดทำไวแลว หรืออาจเปนขอมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record 
สังเกต(observe หรือวัด ( measurement โดยคณะกรรมการติ ดตามและประเมินผลจะดำเนินการใน
พ้ืนท่ีจากผูมีสวนเก่ียวของ เจาหนาท่ี บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ เปนขอมูลท่ีมีอยู
ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความตองการ ซ่ึงศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 

 

 3. กำหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบล 
สระขวัญกำหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

       3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ
วัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และ
แนวทางการวัดจะใชเครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการ
พัฒนาทองถ่ิน  

      3.2 การสัมภาษณ (Interviews อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปน
การยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  
โดยท่ัวไป การสัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ 
(formal or semi-formal interview ซ่ึงใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ( structure interviews 
ดำเนินการสัมภาษณ และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview ซ่ึงคลาย ๆ กับการ
พูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง ไมเครงครัดในข้ันตอน 

       3.3  การสังเกต (Observations คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบลสระขวัญใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวากำลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาทองถ่ินขององคการ
บริหารสวนตำบลสระขวัญ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการ
สังเกต               
   (1  การสั งเกตแบ บมีสวนรวม  (Participant observation เป นวิธีการสั งเกต  
ท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับประชาชาชนในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชน  
มีกิจกรรมรวมกัน 
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      (2 การสังเกตแบบไม มีสวนรวม ( Non-participant observation หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผูมี
สวนไดเสียในองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
  3.4 การสำรวจ (surveys ในท่ีนี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเปน ความตองการของประชาชนในองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญจะมีการบันทึกการสำรวจ 
และทิศทางการสำรวจไวเปนหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความจำเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองใชเอกสาร ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ิน สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค คา
เปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
 

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสำคัญคือ การนำไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดำเนินโครงการ 
รองลงมาคือนำไปใชสำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปนหัวขอได ดังนี้ 
  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซ่ึงจะทำใหวิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทำใหแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทำใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต 
  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไม เสียประโยชน ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ 
ท่ีจะนำไปจัดทำเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลท่ีเปนจริง ทำใหไดรับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสำนัก/
กอง/ฝายตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ สามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุ
มีผลในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอำนาจหนาท่ี นอกจากนี้ยังสามารถกำหนด
มาตรการตาง ๆ สำหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได  
  7. ทำใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญแตละคน แตละสำนัก/
กอง/ฝายตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทำงานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทำใหเปาหมายขององคการ
บริหารสวนตำบลสระขวัญ เกิดความสำเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
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สวนท่ี 2  การติดตามและประเมินผล 
    ----------------- 

 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ 2563 
  1.1 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
   1 วิสัยทัศน  
     “บริหารตามหลักธรรมาภิบาล    มุงใหบริการประชาชน 
    นำคนสูคุณภาพชีวิตท่ีดี    ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

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

3  เปาประสงค 
   1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหไดมาตรฐานและเพียงพอกับ
ความตองการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. ควบคูกับการวางผังเมืองท่ีดี 
   2. สงเสริมใหมีการรวมกลุมกันเพื่อประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือนแกไข
ปญหาความยากจน 
   3. สงเสริมกิจกรรมดานการเกษตร และเทคโนโลยีการเกษตร 
   4. สงเสริมทางดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 
   5. สรางระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทรัพยากรปาไมพัฒนาแหลง
ทองเท่ียว 
   6. สรางระบบการบริหารจัดการแหลงน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค อยางมีประสิทธิภาพเพ่ือ
แกไขปญหาการขาดแคลนน้ำ 
   7. พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลดานตางๆ ของหมูบาน โดยสนับสนุนการนำเทคโนโลยี 
ท่ีทันสมัยมาใชในการเก็บขอมูล เพ่ือใหมีระบบฐานขอมูลท่ีถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
   8. พัฒนาและสงเสริมความรูความเขาใจในดานการเมือง การบริหาร และการปกครองใหกับ
ประชาชน สนับสนนุการมีสวนรวม ในการดำเนินการระหวาง ภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบตาง ๆ 
   9. พัฒนาประสิทธิภาพ เพ่ิมบทบาทขององคการบริหารสวนตำบล ในงานดานสังคมสงเคราะห 
   10. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบล เนนการบริการที่รวดเร็ว  
ลดขั้นตอนการทำงาน สรางความประทับใจแกผูมาติดตอ และสามารถตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลหรือ
งานของหนวยเหนือไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   4 คาเปาหมาย  
   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    - แผนงานเคหะและชุมชน 
    - แผนงานการพาณิชย 
    - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    - แผนงานการเกษตร 
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   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. เพื่อสรางเสถียรภาพทางการเงินการคลัง ของ อบต. ใหมีความมั่นคง มีทรัพยากรการเงิน
ครอบคลุมการพัฒนาทุกดาน ท้ังการพัฒนาคน การพัฒนาเมือง และการพัฒนาการบริการ 
   7. เพ่ือใหประชาชนสามารถพ่ึงพาแหลงเงินทุนในหมูบาน ชุมชนของตนเองไดโดยไมตองพ่ึงพา
แหลงเงินทุนนอกชุมชนละเงินทุนนอกระบบ 
   8. เพื่อใหศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวของสังคมและเสริมสรางใหสังคมเข็มแข็งเปนสังคม
คุณภาพอยางแทจริง 
   9. เพ่ือใหภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการฟนฟูพัฒนาและนำมาประยุกตใชในการพัฒนาดานตางๆ 
อยางจริงจัง 
   10. เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา 
   11. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนใหทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษา การบริการสังคม  
   12. เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   13. เพ่ือใหหมูบาน/ชุมชน ปลอดยาเสพติด 
   14. เพ่ือปญหาความเดือนรอนของประชาชนไดรับการแกไขอยางรวดเร็ว 
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   15. เพื่อใหสังคมมีสวนรวมมีความเข็มแข็ง มั่งคง ทั้งทางดานเศรษฐกิจและดานสังคมจากผล
การพัฒนา 
   16. เพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษ พัฒนาและถูกนำมาใชใหเกิด
ประโยชนอยางคุมคาท่ีสุด 
   17. เพ่ือใหทุกฝายเกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาและแกไขปญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
       6 จุดยืนทางยุทธศาสตร  
            การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
กำหนดการพัฒนาที ่ครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ที ่เกี ่ยวของกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนา จำนวน 5 ยุทธศาสตร และ 18 แผนงาน 
   7 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  
   ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญมุงพัฒนา 5 ดาน 
ไดแก ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน แหลงน้ำ และการคมนาคม ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ และสงเสริม
คุณภาพชีวิต ดานการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีทองถ่ิน ดานการพัฒนาดาน
การเกษตรและสิ่งแวดลอม ดานการพัฒนาดานสังคมและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
   1  SWOT Analysis 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 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 มีการ
เปลี่ยนแปลง 

      ตลอดเวลา 
 

2. การจดัสรรงบประมาณและระยะการเบิกจาย
ไม 

      เหมาะสมกับการดำเนินการ 
 

3. ภาระหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน ตามภารกิจท่ีไดรับ
ถาย 

      โอน 
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1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับและการเบิกจายงบประมาณ  
ผลของการนำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ไปสูการปฏิบัติท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยดำเนินการ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ  

งบประมาณ เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่ไดรับ หมายเหตุ 

1 โครงการกอสรางพรอม
ติดตั้งไฟสองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย  
หมูท่ี 14              

เพ่ือกอสรางพรอมตดิตั้ง
ไฟฟาสองสวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย  

หมูท่ี 14 
บานคลองมะละกอ 

500,000 470,560.75 

 
จำนวนรอยละ
ประชาชน  มีไฟฟา
สองสวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

เปนโคมไฟถนนแบบ
พลังงานแสงอาทิตย
สามารถเปด-ปด ได
อัตโนมัต ิ

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565 
หนาที่ 72 ลำดับที่ 30 

เลขที่ฎีกา  
155-156  

ลว. 1-3 พ.ย.62 
2 โครงการกอสรางพรอม

ติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย  
หมูท่ี 1-21 
 

 

เพ่ือกอสรางพรอมตดิตั้ง
ไฟฟาสองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย  
หมูท่ี 1-21 

หมูท่ี 4,5,20 3,000,000 475,000 

 
จำนวนรอยละ
ประชาชน  มีไฟฟา
สองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย
เพ่ิมมากข้ึน 

เปนโคมไฟถนนแบบ
พลังงานแสงอาทิตย
สามารถเปด-ปด ได
อัตโนมัต ิ

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565 
หนาที่ 68 ลำดับที่ 10 
เลขที่ฎีกา 446-447 

ลว. 16 ม.ค.63 

3 โครงการกอสรางพรอม
ติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย  
หมูท่ี 6 บานเนินผาสุก 

เพ่ือกอสรางพรอมตดิตั้ง
ไฟฟาสองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย  
หมูท่ี 6 บานเนินผาสุก 

หมูท่ี 6 
บานเนินผาสุก 

500,000 475,000 

 
จำนวนรอยละ
ประชาชน  มีไฟฟา
สองสวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

เปนโคมไฟถนนแบบ
พลังงานแสงอาทิตย
สามารถเปด-ปด ได
อัตโนมัต ิ

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565 
หนาที่ 77 ลำดับที่ 56 
เลขที่ฎีกา 746-747 

ลว.24 มี.ค.63 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ  

งบประมาณ เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่ไดรับ หมายเหตุ 

4 โครงการกอสรางพรอม
ติดตั้งไฟสองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย  
หมูท่ี 4 

เพ่ือกอสรางพรอมตดิตั้ง
ไฟสองสวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูท่ี 4 ไป
หมูท่ี 5 จำนวน 8 ตน 
และหมูท่ี 20 จำนวน 2 
ตน จำนวนท้ังสิ้น 10 ตน 

ไฟสองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย 
หมูท่ี 4 ไปหมูท่ี 5 
จำนวน 8 ตน และหมู
ท่ี 20 จำนวน 2 ตน 
จำนวนท้ังสิ้น 10 ตน 

500,000 470,560.75 จำนวนรอยละประชาชน  
มีไฟฟาสองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตยเพ่ิม
มากข้ึน 

เปนโคมไฟถนนแบบ
พลังงานแสงอาทิตย
สามารถเปด-ปด ได
อัตโนมัต ิ

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565 
หนาที่ 67 ลำดับที่ 7 

เลขที่ฎีกา 
742-743-63 
ลว. 26 มี.ค.63 

5 โครงการจดัซื้อปายจราจร
พลังงานแสงอาทิตยหลอด
เปนแบบ LED 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อปาย
จราจรพลังงานแสงอาทิตย
หลอดเปนแบบ LED ติดตั้ง
หมูท่ี 6 

 500,000 35,663.55   ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565 
หนาที่ 252 ลำดับที ่3 

เลขที่ฎีกา 741 
ลว.24 มี.ค.63 

6 โครงการฝกอบรม
หลักสตูรชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจำ
องคการปกครองสวน
ทองถ่ิน จังหวัดสระแกว 

เพ่ือชวยเหลือเจาพนักงาน
ในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

จิตอาสาภัยพิบัติใน
พ้ืนท่ีตำบลสระขวัญ 

300,000 84,311.91 จำนวนรอยละจิตอาสา
ภัยพิบัติในพ้ืนท่ีตำบล
สระขวัญเขารวม
โครงการ 

จิตอาสาภัยพิบัตไิดรับ
ความรูในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติม คร้ังที่ 1  

หนาที่ 4 ลำดับที่ 1 
เลขที่ฎีกา 

380-386/63 
ลว. 27 ธ.ค.62 

434-436 
ลว. 10 ม.ค.63 
466-467/63 
ลว.22 ม.ค.63 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ  

งบประมาณ เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่ไดรับ หมายเหตุ 

7 โครงการขยายเขตไฟฟา
สองสวางรายทาง  
หมูท่ี 1-21 

เพ่ือขยายเขตไฟฟาสอง
สวางรายทาง  
หมูท่ี 1-21 

หมูท่ี 1-21 
(หมูท่ี  7 บานใหม

ไพรวัลย  

1,000,000 492,005.89 จำนวนรอยละ
ประชาชนมีไฟฟาสอง
สวางรายทางเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนมีไฟฟาสองสวาง
รายทางเพ่ิมมากข้ึน 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565  
หนาที่ 77 ลำดับที่ 56 

เลขที่ฎีกา 
468 

ลว. 16 ม.ค.63 
 

 รวม 7 โครงการ  2,504,102.85    
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.2 แผนงานการพาณชิย 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ  

งบประมาณ เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่ไดรับ หมายเหตุ 

1 โครงการกอสรางถัง
ประปาแบบแชมเปญและ
ขยายเขตประปา หมูท่ี 6                     

บานเนินผาสุก 

เพ่ือกอสรางถังประปา
แบบแชมเปญและขยาย

เขตประปา หมูท่ี 6                     
บานเนินผาสุก 

หมูท่ี 6                     
บานเนินผาสุก 

500,000 495,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนมีนำ้สะอาด

ใชทั่วถึง 

ประชาชนมีนำ้สะอาดใช
ทั่วถึง 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 หนาที ่85 

ลำดับที่ 34 
เลขที่ฎกีา 1302/63 

ลว. 16 ก.ค.63 
2 โครงการกอสรางระบบ

ประปาหมูบานแบบ
บาดาลขนาดกลาง  

หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 7  
มีน้ำอุปโภค – บรโิภค

เพียงพอตอความตองการ 

หมูท่ี 7  
บานใหมไพรวัลย 

2,650,000 2,378,800 จำนวนรอยละ
ประชาชนมีนำ้สะอาด

ใชทั่วถึง 

ประชาชนมีนำ้สะอาดใช
ทั่วถึง 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 หนาที ่8 3 

ลำดับที่ 20 
เลขที่ฎีกา 581 
ลว. 19 ก.พ.63 

(งบอุดหนุน  
3 โครงการขยายเขตประปา

กุดตาจู หมูท่ี 6 บานเนิน
ผาสุก 
 

 
 
 

เพ่ือขยายเขตประปา 
กุดตาจู หมูท่ี 6 บานเนิน

ผาสุก 

หมูท่ี 6  
บานเนินผาสุก 

500,000 94,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนมีนำ้สะอาด

ใชทั่วถึง 

ประชาชนมีนำ้สะอาดใช
ทั่วถึง 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 หนาที ่8 2 

ลำดับที่ 16 
เลขที่ฎีกา 1303 
ลว. 16 ก.ค.63 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ  

งบประมาณ เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่ไดรับ หมายเหตุ 

4 โครงการขยายเขตประปา
หมูบานพรอมติดตั้งถัง

กรอง หมูท่ี 17 บานเนิน
สะอาด 

เพ่ือขยายเขตประปา
หมูบานพรอมติดตั้งถัง
กรอง หมูท่ี 17 บานเนิน
สะอาด 

หมูท่ี 17 บานเนิน
สะอาด 

156,500 156,500 จำนวนรอยละ
ประชาชนมีนำ้สะอาด

ใชทั่วถึง 

ประชาชนมีนำ้สะอาดใช
ทั่วถึง 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 แกไข คร้ังที่ 6
หนาที่ 9 ลำดับที่ 1 
เลขที่ฎีกา 1406 
ลว. 5 ส.ค.63 

 
5 โครงการกอสรางประปา

หมูบาน  
หมูท่ี 19 บานหนองโสน 

เพ่ือกอสรางประปา
หมูบาน  
หมูท่ี 19 บานหนองโสน 

หมูท่ี 19  
บานหนองโสน 

500,000 500,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนมีนำ้สะอาด

ใชทั่วถึง 

ประชาชนมีนำ้สะอาดใช
ทั่วถึง 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 เพิ่มเติม คร้ังที่
2 หนาที ่4 ลำดับที ่1 

เลขที่ฎีกา 1487-
1488 

ลว. 24 ส.ค.63 
 

 รวม 5 โครงการ  3,624,300    

 
 
 
 
 
 
 



  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ป ระจำปงบประมาณ 2563  17 

 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ป ระจำปงบประมาณ 2563  17 

 
 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.3 แผนงานอุตสาหกรรม 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณ เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่ไดรับ หมายเหตุ 

1 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 3 บานแกงสีเสียด 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก เสนคุมหนองปรือ 
เช่ือมตอ ม.2 บานใหมถาวร 

หมูท่ี 3  
บานแกงสีเสยีด 

500,000 498,800 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยัจาก
การสญัจรไปมา 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 หนาที ่ 96 

ลำดับที่ 54 
เลขที่ฎีกา 698/63  

ลว. 6 มี.ค.63 

2 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 3 บานแกงสีเสียด 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 3 บานแกงสีเสียด 
เสนบานนางสุกานดา  
เชนเชาวไว ถึงบานนายวิรัตน 
จันทรตน 

หมูท่ี 3  
บานแกงสีเสยีด 

500,000 499,800 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยัจาก
การสญัจรไปมา 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 หนาที ่ 94 

ลำดับที่ 47 
เลขที่ฎีกา 

297-298/63 
ลว.11 ธ.ค.62 

3 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 4 บานทุงพลวง 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูท่ี 4 บานทุงพลวง 
เสนจากบานทุงพลวงไปบาน
หนองไผ 
 

หมูท่ี 4 
บานทุงพลวง 

500,000 499,800 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยัจาก
การสญัจรไปมา 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 หนาที ่ 99 

ลำดับที่ 75 
เลขที่ฎีกา 

333-334/63 
ลว.20 ธ.ค.62 

4 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูท่ี 5 บานหนองไผ 

หมูท่ี 5 
บานหนองไผ 

500,000 495,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยัจาก

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 หนาที ่ 101 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณ เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่ไดรับ หมายเหตุ 

หมูท่ี 5 บานหนองไผ เสนจากบานหนองไผไป 
บานทุงพลวง หมูท่ี 4  
(ตอจากเสนเดิม  
 

สะดวกมากข้ึน การสญัจรไปมา ลำดับที่ 86 
เลขที่ฎีกา 

169-170/63 
ลว.13 พ.ย.62 

5 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 6 บานเนินผาสุก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูท่ี 6 บานเนินผาสุก 
เสนตรงขามบานกำนันสมบัติ 
แซอ้ึง (ตอจากเสนเดมิ  

หมูท่ี 6 
บานเนินผาสุก 

500,000 499,100 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยัจาก
การสญัจรไปมา 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 หนาที ่ 103 

ลำดับที่ 98 
เลขที่ฎีกา 

276-277/63 
ลว.4 ธ.ค.62 

6 โครงการกอสรางศาลา
กลางบาน หมูท่ี 7  
บานใหมไพรวัลย               

กอสรางศาลากลางบาน 
 หมูท่ี 7 บานใหมไพรวัลย 
ตรงท่ีทำการผูใหญบาน
กฤษฎา สิงหนิยม 

หมูท่ี 7 
บานใหมไพรวัลย               

500,000 500,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยัจาก
การสญัจรไปมา 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 หนาที ่ 105 

ลำดับที่ 106 
เลขที่ฎีกา 

1019/63 
ลว. 19 พ.ค.63 

7 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 8 บานคลองปูน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูท่ี 8 บานคลองปูน 
ซอยประปาเนินสงา 

หมูท่ี 8  
บานคลองปูน 

500,000 500,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยัจาก
การสญัจรไปมา 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 หนาที ่ 108 

ลำดับที่ 128 
เลขที่ฎีกา 

300-301/63 
ลว.11 ธ.ค.62 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณ เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่ไดรับ หมายเหตุ 

8 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 9 บานบะเจรญิ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก   หมูท่ี 9 บานบะเจรญิ 
สายหนาวัด ไปบานชัยนาท 

หมูท่ี 9  
บานบะเจริญ 

500,000 499,700 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยัจาก
การสญัจรไปมา 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 หนาที ่ 111 

ลำดับที่ 145 
เลขที่ฎีกา 
950/63 

ลว.29 เม.ย.63 
9 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก                 
หมูท่ี 10  

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 10 บานคลอง
คันฉอ ซอยหลังวัดถึงหนา
โรงเรียนคลองคันฉอ 

หมูท่ี 10  
บานคลองคันฉอ 

271,600 227,900 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยัจาก
การสญัจรไปมา 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 ห นาที ่115 

ลำดับที่ 165 
เลขที่ฎีกา 

370-371/63 
ลว. 26 ธ.ค.62 

 
10 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก                 
หมูท่ี 10 บานคลองคันฉอ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก   หมูท่ี 10 บานคลอง
คันฉอ ซอยบานนายสุนีย  
สอนหมื่น กลุมหนองอีดวง 
 
 

หมูท่ี 10  
บานคลองคันฉอ 

228,400 215,721 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยัจาก
การสญัจรไปมา 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 หนาที ่ 115 

ลำดับที่ 164 
เลขที่ฎีกา 
307/63 

ลว.26 ธ.ค.62 
11 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก                 
หมูท่ี 12 บานทุงหินโคน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูท่ี 12 บานทุงหิน
โคน ซอยหลังวัดทุงหินโคน 
 
 

หมูท่ี 12  บานทุงหิน
โคน 

500,000 495,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยัจาก
การสญัจรไปมา 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 หนาที ่ 119 

ลำดับที่ 186 
เลขที่ฎีกา 

165-166/63 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณ เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่ไดรับ หมายเหตุ 

 
 

ลว.13 พ.ย.62 

12 โครงการกอสรางทอ
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บล็อกคอนเวิรส  
หมูท่ี 13 บานวังตีอก 

กอสรางทอเหลีย่มคอนกรตี
เสรมิเหล็ก (บล็อกคอนเวิรส 
หมูท่ี 13 บานวังตีอก  
กลุมคลองชาง 

หมูท่ี 13 
บานวังตีอก 

500,000 495,000 จำนวนรอยละ
ปญหาการระบาย
น้ำและน้ำทวมขัง
ลดลง 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกชวยปองกัน  
น้ำทวมขัง 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 หนาที ่ 121 

ลำดับที่ 203 
เลขที่ฎีกา 
844/63 

ลว. 7 เม.ย.63 
13 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก                 
หมูท่ี 13 บานวังตีอก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูท่ี 13  
บานวังตีอก เสนบานนาย
ทองคำ โพนทะนา  
(ตอจากเสนเดิม  

หมูท่ี 13 
บานวังตีอก 

500,000 495,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยัจาก
การสญัจรไปมา 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 หนาที ่ 122 

ลำดับที่ 208 
เลขที่ฎีกา 

163-164/63 
ลว.13 พ.ย.62 

14 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก                 
หมูท่ี 15 บานเนินไทร 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก   หมูท่ี 15 บานเนิน
ไทร เสนหลังโรงเรียน 

หมูท่ี 15 
บานเนินไทร 

500,000 500,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยัจาก
การสญัจรไปมา 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 เพิ่มเติม 1
หนาที่ 5 ลำดับที่ 1 

เลขที่ฎีกา 
167-168/63 
ลว.13 พ.ย.62 

15 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก                 
หมูท่ี 16  
บานคลองจานนอย 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก   หมูท่ี 16 บาน
คลองจานนอย ซอยหนาวัด 
(ตอจากจุดเดิม  

หมูท่ี 16 
บานคลองจานนอย 

500,000 499,100 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยัจาก
การสญัจรไปมา 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 หนาที ่ 128 

ลำดับที่ 241 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณ เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่ไดรับ หมายเหตุ 

เลขที่ฎีกา 
274-275/63 
ลว.4 ธ.ค.62 

16 โครงการปรับปรุงตอเติม 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ปรับปรุงตอเติม ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนบานใหม
ถาวร 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบานใหมถาวร 

500,000 8,500 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ไดรับการปรับปรุง
ตอเติม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มี
มาตรฐานดานอาคาร
สถานท่ี และความ
ปลอดภัย 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 หนาที ่ 143 

ลำดับที่ 329 
เลขที่ฎีกา 
303/63 

ลว. 16 ธ.ค.62 
17 โครงการปรับถมดินหลัง

อาคารสำนักงาน อบต.  
สระขวัญ 

ปรับถมดินหลังอาคาร
สำนักงาน อบต.สระขวัญ 

ปรับถมดินหลังอาคาร
สำนักงาน อบต.สระ

ขวัญ 

500,000 495,000 รอยละพ้ืนท่ีท่ีมีการ
ปรับถมดินแลวเสร็จ 

พ้ืนท่ีหลังสำนักงาน 
อบต.สระขวัญ มรีะดับท่ี
เสมอกัน 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 หนาที ่ 145 

ลำดับที่ 340 
เลขที่ฎีกา 
90/63 

ลว. 10 ต.ค.62 
18 โครงการรื้อถอน

หอประชุมองคการบริหาร
สวนตำบลสระขวัญ 

รื้อถอนหอประชุมองคการ
บริหารสวนตำบลสระขวัญ 

หอประชุมองคการ
บริหารสวนตำบลสระ

ขวัญ 

50,000 50,000 รอยละความสำเรจ็
หอประชุมองคการ
บริหารสวนตำบล
สระขวัญไดรับการ
รื้อถอน 

หอประชุมองคการบริหาร
สวนตำบลสระขวัญไดรบั
การรื้อถอน 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 หนาที ่ 150 

ลำดับที่ 366 
เลขที่ฎีกา  

1727/63  
ลว. 29 ก.ย.63 

19 โครงการรื้อถอนโรงจอด
รถ/โรงเก็บขององคการ
บริหารสวนตำบลสระขวัญ 

รื้อถอนโรงจอดรถ/โรงเก็บ
ขององคการบริหารสวน
ตำบลสระขวัญ 

โรงจอดรถ/โรงเก็บ
ขององคการบริหาร
สวนตำบลสระขวัญ 

20,000 20,000 รอยละความสำเรจ็
โรงจอดรถ/โรงเก็บ
ขององคการบริหาร

โรงจอดรถ/โรงเก็บของ
องคการบริหารสวนตำบล
สระขวัญไดรับการรื้อถอน 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 หนาที ่ 151 

ลำดับที่ 368 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณ เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่ไดรับ หมายเหตุ 

สวนตำบลสระขวัญ
ไดรับการรื้อถอน 

เลขที่ฎีกา  
1726/63  

ลว. 29 ก.ย.63 

20 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 หมูท่ี 12 บานทุงหินโคน 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมูท่ี 20 ซอย
บานนายอดุลย กวาง 
4X220 เมตร  
 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 20 ซอย
บานนายอดุลย กวาง 

4X220 เมตร 

500,000 491,100 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยัจาก
การสญัจรไปมา 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565  หนาที ่119 

ลำดับที่ 188 
เลขที่ฏีกา  

1000/63 
ลว. 12 พ.ค.63 

21 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 20 บานคลองอาง 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมูท่ี 20  
(จากบานคลองอางไป 
หมูท่ี 16  
กวาง 4 x224 เมตร 

 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 20  
(จากบานคลองอางไป 
หมูท่ี 16  
กวาง 4 x224 เมตร 

500,000 492,700 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยัจาก
การสญัจรไปมา 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565  แกไข คร้ังที่ 4 
หนาที่ 7 ลำดับที่ 2 

เลขที่ฏีกา  
1174/63 

ลว. 21 มิ.ย.63 

22 โครงการติดตั้งถังประปา
แบบถวยแชมเปญพรอม
ขยายเขตประปา  
หมูที่ 1 บานน้ำซบั 

เพื่อติดตั้งถังประปาแบบ
ถวยแชมเปญพรอมขยาย
เขตประปา หมูที่ 1  
บานน้ำซบั 

ถังประปาแบบถวย
แชมเปญพรอมขยาย
เขตประปา หมูที่ 1  
บานน้ำซบั 

500,000 495,500 จำนวนรอยละ
ประชาชนมีน้ำไว
อุปโภค-บริโภค 
เพ่ิมากข้ึน 

ประชาชนมีน้ำไวอุปโภค-
บริโภค เพ่ิมากข้ึน 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565  เพิ่มเติม คร้ังที่ 
4 หนาที ่4 ลำดับที ่1 

เลขที่ฎีกา 
1725/63 

ลว.29 ก.ย.63 

23 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล หมูที่ 15  
บานเนินไทร 

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล หมู
ที่ 15 บานเนินไทร 

ขุดเจาะบอบาดาล 
หมูที่ 15 บานเนนิ
ไทร 

400,000 400,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนมีน้ำไว
อุปโภค-บริโภค 

ประชาชนมีน้ำไวอุปโภค-
บริโภค เพ่ิมากข้ึน 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565  เพิ่มเติม คร้ังที่ 
4 หนาที ่5 ลำดับที ่5 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณ เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่ไดรับ หมายเหตุ 

 
 
 

 เพ่ิมมากข้ึน (เบิกจายเหลื่อมป  
 

24 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรัง  
หมูที่ 1 - 21 

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนน
ลูกรัง  
หมูที่ 1 - 21 

หมูที่ 1 - 21 3,000,000 785,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยัจาก
การสญัจรไปมา 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 หนาที ่153 

ลำดับที่ 385 
เลขที่ฎีกา 23-24 /63 

ลว. 8 ต.ค.63 
(ม.1, 2, 6, 7, 9, 11, 

14, 17 

25 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 7 บานใหมไพรวัลย  

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 7 บาน
ใหมไพรวัลย (กลุมทา
ไมแดง  

หมูที่ 7 บานใหมไพร
วัลย (กลุมทาไมแดง  

500,000 500,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยัจาก
การสญัจรไปมา 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 หนาที ่105 

ลำดับที่ 108 
เลขที่ฎีกา 98-99/63  

ลว. 1 พ.ย. 62 
 

26 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมและกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 14 บานคลอง
มะละกอ 
 
 

เพื่อปรับปรุงซอมแซมและ
กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
หมูที่ 14 บานคลอง
มะละกอ 

หมูที่ 14 บานคลอง
มะละกอ 

500,000 500,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยัจาก
การสญัจรไปมา 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 หนาที ่125 

ลำดับที่ 223 
เลขที่ฎีกา 100-101  

ลว. 1 พ.ย. 62 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ป ระจำปงบประมาณ 2563  24 

 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณ เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่ไดรับ หมายเหตุ 

27 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 15 บานเนินไทร 

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 15 บาน
เนินไทร 

หมูที่ 15  
บานเนินไทร 

500,000 500,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยัจาก
การสญัจรไปมา 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 หนาที ่126 

ลำดับที่ 232 
เลขที่ฎีกา 727/63  
ลว. 17 มี.ค. 63 

 

28 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรีต
ดวยแอสฟสติก 
หมูที่ 19 บานหนองโสน 

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟสติก 
หมูที่ 19 บานหนองโสน 

หมูที่ 19 บานหนอง
โสน 

500,000 500,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยัจาก
การสญัจรไปมา 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 หนาที ่1 38 

ลำดับที่ 295 
เลขที่ฎีกา 723 /63 

ลว. 16 มี.ค. 63 
 

29 โครงการจางเหมา
ออกแบบเขียนแบบ
อาคารหอประชุม
องคการบริหารสวน
ตำบลสระขวัญ 

เพื่อจางเหมาออกแบบ
เขียนแบบอาคาร
หอประชุมองคการบริหาร
สวนตำบลสระขวัญ 

แบบอาคารหอประชุม
องคการบริหารสวน

ตำบลสระขวัญ 

112,500 112,500 จำนวนรอยละ
ความสำเร็จของ
แบบอาคาร
หอประชุมองคการ
บริหารสวนตำบล
สระขวัญ 

แบบอาคารหอประชุม
องคการบริหารสวนตำบล
สระขวัญ 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565 เพิ่มเติม  
 คร้ังที่ 4 หนาที่ 6 

ลำดับที่ 10 
เลขที่ฎกีา 1566/63  

ลว. 3 ก.ย. 63 
 

30 โครงการวางทอระบาย
น้ำพรอมลูกรัง  
หมูที่ 19 บานหนองโสน 

เพื่อวางทอระบายน้ำ
พรอมลูกรัง  
หมูที่ 19 บานหนองโสน 

หมูที่ 19  
บานหนองโสน 

ขางนานางนำ้ผึ้ง แกว
สุนทร และบานนาย

ทองเสียงเลิศ  

100,000 32,500 จำนวนรอยละ
ปญหาน้ำทวมขัง
ลดลง 

ปญหาน้ำทวมขังลดลง ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565 เพิ่มเติม  
 คร้ังที่ 5 หนาที่ 13 

ลำดับที่ 25 
 



  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ป ระจำปงบประมาณ 2563  25 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณ เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่ไดรับ หมายเหตุ 

เลขที่ฎกีา 1634/63  
ลว. 16 ก.ย. 63 

 

31 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล หมูที่ 4  
บานทุงพลวง 

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล หมู
ที่ 4  
บานทุงพลวง 

หมูที่ 4 
บานทุงพลวง 

(ในโรงเรียนบานทุง
พลวง  

500,000 243,300 จำนวนรอยละ
ประชาชนมีน้ำไว
อุปโภค-บริโภค
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนมีน้ำไวอุปโภค-
บริโภคเพ่ิมมากข้ึน 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565 เพิ่มเติม  
 คร้ังที่ 5 หนาที่ 13 

ลำดับที่ 27 
เลขที่ฎีกา 1719/63  

ลว. 29 ก.ย. 63 
 

 จำนวน 31 โครงการ  13,176,021    
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
1.2 แผนงานการเกษตร 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ  

งบประมาณ เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่ไดรับ หมายเหตุ 

1 โครงการขุดลอกคลองน้ำ
ซับ หมูท่ี  1 บานน้ำซับ 

เพ่ือขุดลอกคลองน้ำซับ หมู
ท่ี 1 กวาง 14 เมตร ลึกรวม
ของเดิม 6 เมตร ยาว 500 
เมตร (เดมิลึกเฉลี่ย 3 เมตร  

 

ขุดลอกคลองน้ำซับ หมู
ท่ี 1 บานน้ำซับ 

500,000 496,027 จำนวนรอยละของ
ประชาชนมีน้ำไว
อุปโภคบรโิภค 
และใชใน
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ำไวอุปโภค
บริโภค และใชใน
การเกษตร 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 หนาที ่ 154 

ลำดับที่ 1 
เลขที่ฎีกา 

1301/63 
ลว.16 ก.ค.63 

2 โครงการขุดลอก 
สระน้ำ หมูท่ี 1 บานน้ำซับ 

เพ่ือขุดลอกสระน้ำ หมูท่ี 1 
(ขนาดสระดานบนยาว 42 
เมตร ดานซายยาว 57 
เมตร ดานลางยาว 41 เมตร 
ลึก 6 เมตร  

ขุดลอกสระน้ำ หมูท่ี 1 500,000 488,871 จำนวนรอยละของ
ประชาชนมีน้ำไว
อุปโภคบรโิภค 
และใชใน
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ำไวอุปโภค
บริโภค และใชใน
การเกษตร 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565  เพิ่มเติม คร้ังที่ 
2 หนาที ่ 7 ลำดับที่ 1 

เลขที่ฎีกา 
1081/63 

ลว.28 พ.ค.63 

3 โครงการขุดขยายสระน้ำ 
หมูบาน  
หมูท่ี 4 บานทุงพลวง 

เพ่ือขุดขยายสระน้ำหมูบาน  
หมูท่ี 4 บานทุงพลวง (กวาง 
30 เมตร ยาว 60 เมตร 
ลึกไมนอยกวา 6 เมตร  

ขุดขยายสระน้ำหมูบาน  
หมูท่ี 4 บานทุงพลวง 

500,000 490,247 จำนวนรอยละของ
ประชาชนมีน้ำไว
อุปโภคบรโิภค 
และใชใน
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ำไวอุปโภค
บริโภค และใชใน
การเกษตร 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565   หนาที่ 155 

ลำดับที่ 7 
เลขที่ฎีกา 

1080/63 
ลว.28 พ.ค.63 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ  

งบประมาณ เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่ไดรับ หมายเหตุ 

4 โครงการขุดลอกคลองทำ
แกมลิง หมูท่ี 1 บานน้ำซับ 

เพ่ือขุดลอกคลองทำแกมลิง 
หมูท่ี 1 บานน้ำซับ 

 หมูท่ี 1 บานน้ำซับ 500,000 498,250 จำนวนรอยละของ
ประชาชนมีน้ำไว
อุปโภคบรโิภค 
และใชใน
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ำไวอุปโภค
บริโภค และใชใน
การเกษตร 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565 เพิ่มเติม  
คร้ังที่ 2  หนาที่  7 

ลำดับที่ 2 
เลขที่ฎีกา 

807-808/63 
ลว.31 มี.ค.63 

5 โครงการขุดลอกสระน้ำ 
หมูท่ี 19  
บานหนองโสน 

เพ่ือขุดลอกสระน้ำ  
หมูท่ี 19 บานหนองโสน 

 หมูท่ี 19 บานหนอง
โสน 

500,000 475,558 จำนวนรอยละของ
ประชาชนมีน้ำไว
อุปโภคบรโิภค 
และใชใน
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ำไวอุปโภค
บริโภค และใชใน
การเกษตร 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 เพิ่มเติม ผ  
คร้ังที่ 2 หนาที่ 7 

ลำดับที่ 3 
เลขที่ฎีกา 

898-899/63 
ลว.16 เม.ย.63 

6 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมติดตั้งถัง
ประปาแบบถวยแชมเปญ 
หมูท่ี 17 บานเนินสะอาด 

เพ่ือขุดเจาะบอบาดาลพรอม
ติดตั้งถังประปาแบบถวย
แชมเปญ หมูท่ี 17 บานเนิน
สะอาด 

หมูท่ี 17 บานเนิน
สะอาด 

500,000 500,000 จำนวนรอยละของ
ประชาชนมีน้ำไว
อุปโภคบรโิภค 
และใชใน
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ำไวอุปโภค
บริโภค และใชใน
การเกษตร 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565  หนาที่  161 

ลำดับที่ 42 
เลขที่ฎีกา 

1024-1025/63 
ลว.21 พ.ค.63 

 รวม 6 โครงการ  2,948,953    
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.2 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ  

งบประมาณ เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลท่ีไดรับ หมายเหตุ 

1 โครงการจดังานวันเด็กแหงชาต ิ จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แหงชาติ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

เพ่ือจัดงานใหกับเด็ก
และเยาวชนในพ้ืนท่ี
ตำบลสระขวัญ 

250,000 220,000 จำนวนรอยละเด็ก
เขารวมโครงการ 

เด็กและเยาวชยไดตนะ
หนักถึงความสำคญัของ
ตนเองและไดทำกิจกรรม
รวมกันทำใหมีพัฒนาการ
ท่ีดีข้ึน 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 

166 ลำดับที่ 2  
เลขที่ฎีกา 

424/63 
ลว. 8 ม.ค.63 
454-457/63 

ลว. 21 ม.ค.63 

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานการศึกษา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
5 ศูนย 

2,000,000 1,507,350 จำนวนรอยละ
โครงการมีงบ
สนับสนุนเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใงบ
ประมาณดำเนินการ 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

หนาที่ 166 ลำดับที ่3 
เลขที่ฎีกา 424/63 

ลว. 8 ม.ค.63 
454-457/63 

ลว. 21 ม.ค.63 

3 คาอาหารเสรมิ (นม  เพ่ือจายเปนเงินคาอาหาร
เสรมิ (นม ใหกับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กจำนวน 5 ศูนย และ
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตำบลสระ
ขวัญ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 5 ศูนย และ
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีต.
สระขวัญ  
จำนวน 10 รร. 

2,900,000 2,319,713.02 จำนวนรอยละ
เด็กมีนมไว
รับประทาน 

เด็กเล็กของ อบต.สระ
ขวัญและนักเรียนในเขต
พ้ืนท่ีตำบลสระขวัญ 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

หนาที่ 167 ลำดับที ่7 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ  

งบประมาณ เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลท่ีไดรับ หมายเหตุ 

4 โครงการอาหารกลางวัน เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน
คาอาหารกลางวันใหกับ
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตำบลสระ
ขวัญ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จำนวน 10 
โรงเรียน   

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
ตำบลสระขวัญจำนวน 
10 โรงเรียน   

7,000,000 4,707,900 

จำนวนรอยละเด็ก
เล็กไดรับประทาน
อาหารกลางวัน 

เด็กเล็กของ อบต.สระ
ขวัญและนักเรียนในเขต
พ้ืนท่ีตำบลสระขวัญ
ไดรับประทานอาหาร
กลางวัน 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565  
หนาที่ 168 ลำดับที ่8 

 

 รวม 4 โครงการ  8,754,963.02    
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ  

งบประมาณ เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลท่ีไดรับ หมายเหตุ 

1 โครงการควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก  

เพื่อจายเปนคาโครงการควบคุม
และปองกันโรคไขเลือดออก  

ประชาชนในเขต
พื้นที่ตำบลสระ
ขวัญ 

40,000 388,051 จำนวนรอยละ
ประชาชนเขารวม
โครงการเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรับความรู
และเปนการลดปญหา
โรคไขเลือดออก 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565  
หนาที่ 171 ลำดับที ่1 

เลขที่ฎีกา 
1021-1022/63 

ลว.20 พ.ค.63 

2 โครงการปองกันโรคพิษสุนัข
บา ประจำปงบประมาณ 

2562 

เพื่อจายเปนคาโครงการ
ปองกันโรคพิษสนุัขบา 

ประจำปงบประมาณ 2561 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ตำบลสระ

ขวัญ 

200,000 181,250 จำนวนรอยละ
ประชาชนเขารวม
โครงการเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรับความรู
และลดปญหาโรคพิษ

สุนัขบา 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565  
หนาที่ 171 ลำดับที ่2 
เลขที่ฎีกา 806/63 

ลว. 31 มี.ค.63 
815/63 

ลว. 2 เม.ย.63 
3 โครงการอุดหนุนสำหรับการ

ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริดานสาธารณสุข 
หมูท่ี 1 - 21 

เพ่ือจายเปนเงินอดหนุนใหกับ
คณะกรรมการหมูบานในเขต
พ้ืนท่ีตำบลสระขวัญ ท้ัง 21 
หมูบาน 

หมูท่ี 1 - 21 
ตำบลสระขวัญ 

420,000 420,000   เลขที่ฏีกา 
1150/63 

ลว.16 เม.ย.63 
1163/63 

ลว.11 มิ.ย.63 

 รวม 3 โครงการ  989,301    
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลติของโครงการ  
 งบประมาณ  เบิกจาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หมายเหตุ 

1 โครงการสังคมสงเคราะห
ชวยเหลือผูดอยโอกาสหรือผู
ยากไร ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

เพ่ือจายเปนคาโครงการสังคม
สงเคราะหชวยเหลือผูดอยโอกาส
หรือผูยากไร ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ผูดอยโอกาสหรือผูยากไร  
ในเขตพ้ืนท่ีตำบลสระขวัญ 

2,000,000 427,700 จำนวนรอยละ
ประชาชนเขารวม
โครงการเพ่ิมข้ึน 

ผูดอยโอกาสหรือ 
ผูยากไร ไดรับการ
ดูแลมีคณุภาพชีวิต
ท่ีดี 

เลขที่ฎีกา 
648/63 

ลว.27 ก.พ.63 
634/63 

ลว. 26 ก.พ.63 
140/63 

ลว. 8 พ.ย.62 
 รวม 1 โครงการ  427,700    
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลติของโครงการ  
 งบประมาณ  เบิกจาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หมายเหตุ 

1 โครงการสงเสริมการพัฒนา
สตรี เน่ืองในวันสตรสีากล 

เพ่ืออบรมใหความรูและจัด
กิจกรรมตาง ๆ 

กลุมสตรีแมบานตำบลสระ
ขวัญ 

50,000 49,680 จำนวนรอยละ
ประชาชนเขารวม
โครงการเพ่ิมข้ึน 

กลุมสตรีแมบาน
ตำบลสระขวัญ 

ไดรับความรูและ
ไดพัฒนาตนเอง
และทำกิจกรรม

รวมกัน 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.(2561-
2565 หนาที ่180 

ลำดับที่ 2 
 

 รวม 1 โครงการ  49,680    
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลติของโครงการ  
 งบประมาณ  เบิกจาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หมายเหตุ 

1 

โครงการแขงขันกีฬาตานยา
เสพติด  

“อบต.สระขวัญคัพ” 

เพ่ือจัดแขงขันกีฬาตานยาเสพ
ติด“อบต.สระขวัญคัพ” 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตำบล
สระขวัญ ท้ัง 21 หมูบาน 

400,000 399,998 จำนวนรอย
ประชาชนเขารวม
โครงการเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
และมีความรัก 
ความสามัคค ี

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565  
หนาที่ 184 ลำดับที ่1 

เลขที่ฎีกา 
600/63 

ลว. 21 ก.พ.63 
470/63 

ลว. 26 ม.ค.63 
2 โครงการแขงขันกีฬา ทองถ่ิน

เกมส 
เพ่ือเขารวมและจดัการแขงขัน

กีฬาทองถ่ินเกมส 
ประชาชน บุคลากร คณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ท่ีอยู
ในเขตพ้ืนท่ีตำบลสระขวัญ
และเขตอำเภอเมืองสระแกว 

150,000 149,921 จำนวนรอย
ประชาชนเขารวม
โครงการเพ่ิมข้ึน 

ทุกคนท่ีเขารวม
กิจกรรมมีสุขภาพ
ท่ีแข็งแรงและเกิด
ความรัก ความ

สามัคคีในหมูคณะ 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565  
หนาที่ 184 ลำดับที ่2 

เลขที่ฎีกา 
600/63 

ลว. 21 ก.พ.63 
593/63 

ลว. 21 ก.พ.63 

 
3 โครงการแขงขันกีฬานักเรยีน

เครือขายสระขวัญ 
เพ่ือจัดการแขงขันกีฬา
นักเรียนเครือขายสระขวัญ 

นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีตำบลสระ
ขวัญ 

90,000 90,000 จำนวนรอยละ
นักเรียนเขารวม

แขงขันกีฬา 

นัดเรียนมีสุขภาพ
รางกายท่ีแข็งแรง 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565  
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลติของโครงการ  
 งบประมาณ  เบิกจาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หมายเหตุ 

หนาที่ 219 ลำดับที ่1 
เลขที่ฎีกา 
550/63 

ลว. 6 ก.พ.63 
 

4 โครงการจดังานวันลอยกระทง เพ่ือจัดงานวันลอยกระทง ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตำบล
สระขวัญและประชาชนท่ัวไป 

200,000 625,910 จำนวนรอยละ
ประชาชนเขารวม
โครงการเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนได
ตระหนักและมี
สวนรวมในการ
อนุรักษประเพณี
และวัฒนธรรมอัน

ดีงาม 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565  
หนาที่ 185 ลำดับที ่4 

เลขที่ฏีกา 
157-162/63 
ลว. 13 พ.ย.62 

 

5 โครงการปฏิบัติธรรมสูเยาวชน เพ่ือจัดฝกอบรใหกับนักเรียน
ในเขตพ้ืนท่ีตำบลสระขวัญ 

นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีตำบลสระ
ขวัญ ท้ัง 10 แหง 

60,000 60,000 จำนวนรอยละ
นักเรียนเขารวม

โครงการ 

นักเรียนไดมี
ความรูและฝก
ปฏิบัติธรรม

สามารถนำไป
ประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวันได 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565  
หนาที่ 219 ลำดับที ่2 

เลขที่ฏีกา 
516/63 

ลว.ลว.1 ม.ค.63 
 

 รวม 5 โครงการ  1,325,829    
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.8 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลติของโครงการ  
 งบประมาณ  เบิกจาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หมายเหตุ 

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ เพื่อจายเปนคาเบี้ยยงัชีพ
ผูสูงอายุตามหลักเกณฑที่
กฎหมายหรือระเบียบ
กำหนดไว 

ผูสูงอายุในเขตพืน้ที่ตำบล 
สระขวัญ 

20,000,000 4,128,300 จำนวนผูสงูอายุ
ไดรับเบี้ยผูสูงอายุ
ครบ 

ผูสูงอายไุดรับเงิน
เพื่อไปใชในการ
ดำรงชีวิตทำใหมี
คุณภาพชวีิตทีด่ี

ข้ึน 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565  
หนาที่ 186 ลำดับที ่2 

 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจายเปนคาเบี้ยยงัชีพคน
พิการตามหลักเกณฑที่
กฎหมายหรือระเบียบ
กำหนดไว 

ผูพิการในเขตพื้นที่ตำบล 
สระขวัญ 

6,000,000 861,500 จำนวนผูพิการ
ไดรับ 
เบี้ยผูพิการครบ 

ผูพิการไดรับเงนิ
เพื่อไปใชในการ
ดำรงชีวิตทำใหมี
คุณภาพชวีิตทีด่ี

ข้ึน 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565  
หนาที่ 186 ลำดับที ่3 

 

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนคาเบี้ยยงัชีพ
ผูปวยเอดสตามหลักเกณฑที่
กฎหมายหรือระเบียบ
กำหนดไว 

ผูปวยเอดสในเขตพื้นที่
ตำบลสระขวัญ 

300,000 204,000 จำนวนผูปวยเอดส
ไดรับเบี้ยผูปวย
เอดสครบ 

ผูปวยเอดสไดรับ
เงินเพื่อไปใชใน
การดำรงชีวิตทำ
ใหมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีข้ึน 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565  
หนาที่ 186 ลำดับที ่4 

 

 รวม 3 โครงการ  5,193,800    

 



  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ป ระจำปงบประมาณ 2563  36 

 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ป ระจำปงบประมาณ 2563  36 

 
 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและสงแวดลอม 
3.1 แผนงานการเกษตร 

 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลติของโครงการ  
 งบประมาณ  เบิกจาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หมายเหตุ 

1 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช                     
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ                 
สยามบรมราชกุมาร ี

(อพ.สธ.  

จัดฝกอบรมใหความรูเชิง
ปฏิบัติการแกประชาชนใน
ตำบลเก่ียวกับการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำร ิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ                 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.   

ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลสระ
ขวัญ 

50,000 50,000 
จำนวนรอยละ
ประชาชนเขารวม
โครงการมากข้ึน 

ประชาชนมมี
ความรูและเรียนรู
เก่ียวกับพันธุกรรม
พืช 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565  
หนาที่ 187 ลำดับที ่2 

เลขที่ฎีกา 
1372/63 

ลว. 31 ก.ค.63 

 รวม 1 โครงการ  50,000    
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565  
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด 1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการ 

1. ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารการจัดการ 
   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลติของโครงการ  
 งบประมาณ  เบิกจาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หมายเหตุ 

1 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ 

เพื่อจายเปนคารายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 

ผูที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตกลงจางเหมา
บริการ 

2,000,000 577,825.75 
จำนวนรอยละการ
ดำเนินงานเปนไป

ดวยดี 

การดำเนินงาน 
ของ อบต.สระ
ขวัญ 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565  
หนาที่ 194 ลำดับที ่1 

 

2 คาบำรุงรักษาและซอมแซม 
เพื่อจานเปนคาบำรุงรักษา
และซอมแซม 

วัสดุ ครุภัณฑและทีด่ินและ
สิ่งกอสราง 

1,000,000 265,544 
จำนวนรอยละวัสดุ 
ครุภัณฑไดรับการ

ซอมแซม 

วัสดุ ครุภัณฑ 
ที่ดินและ
สิ่งกอสรางไดรับ
การซอมแซม 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565  
หนาที่ 194 ลำดับที ่4 

 

3 โครงการคาจางประเมิน
ความพึงพอใจ 

เพื่อจายเปนคาประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชน
ตอองคการบริหารสวน
ตำบลสระขวัญ 

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงงานสวนตำบล 
ลูกจางประจำ และพนักงาน
จาง 

25,000 25,000 จำนวนรอยละ
ความพึงพอใจของ

ประชาชนตอ
องคการบริหาร
สวนตำบลสระ

ไดรับรูอัตรความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมารับ
บริการ ท่ี อบต.
สระขวัญและ
นำมาพัฒนาระบบ

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565  
หนาที่ 199 ลำดับที ่14 

เลขที่ฎีกา 26 
ลว.9 ต.ค.62 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลติของโครงการ  
 งบประมาณ  เบิกจาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หมายเหตุ 

ขวัญ การบริหารงานให
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 

4 โครงการฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคคลากรทองถ่ิน
และภาคประชาชน 

จัดฝกอบรมใหความรูและ
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดตาก
และจังหวัดเชียงใหม เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพบุคคลากร
ทองถ่ินและภาคประชาชน 
ประจำปงบประมาณ          
พ.ศ. 2563 

1.อบต. สระขวัญ 
2.จังหวัดตาก 
3.จังหวัดเชียงใหม               

900,000 460,400 จำนวนรอยละ
คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ 
ไดรับความรู

เพิ่มข้ึน 

คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ 
บุคลากรของ 
อบต.สระขวัญ 

ผูนำหมูบานและ
ประชนไดรับ
ความรูและ
สามารถนำ
ความรูมา

ประยุกตใชใน
การพัฒนา
ทองถ่ินให

เจริญกาวหนา
ตอไป 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565 หนาท่ี 195 

ลำดับท่ี 7 
เลขท่ีฎีกา 291/63 

ลว.11 ธ.ค.62 
441/63 

ลว. 15 ม.ค.63 

 รวม 4 โครงการ  1,328,769.75    
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565  

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด 1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการ 

1. ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารการจัดการ 
   1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลติของโครงการ  
 งบประมาณ  เบิกจาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หมายเหตุ 

1 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ 

เพื่อจายเปนคารายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 

ผูที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตกลงจางเหมา
บริการ 

700,000 485,324 
จำนวนรอยละการ
ดำเนินงานเปนไป

ดวยดี 

การดำเนินงาน 
ของ อบต.สระ
ขวัญ 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565  
หนาที่ 200 ลำดับที ่1 

 
 รวม 1 โครงการ  485,324    
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565  

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด 1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการ 

1. ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารการจัดการ 
   1.3 แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลติของโครงการ  
 งบประมาณ  เบิกจาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หมายเหตุ 

1 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ 

เพื่อจายเปนคารายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 

ผูที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตกลงจางเหมา
บริการ 

1,000,000 699,600 
จำนวนรอยละการ
ดำเนินงานเปนไป

ดวยดี 

การดำเนินงาน 
ของ อบต.สระ
ขวัญ 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565  
หนาที่ 201 ลำดับที ่1 

 

2 คาบำรุงรักษาและซอมแซม 
เพื่อจายเปนคาบำรุงรักษา
และซอมแซม 

บำรุงรักษาวสัดุ ครุภัณฑ 
และสิ่งกอสราง 

350,000 31,300 
จำนวนรอยละการ
ดำเนินงานเปนไป

ดวยดี 

การดำเนินงาน
บำรุงรักษาและ
ซอมแซมของ 
อบต.สระขวัญ 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565  
หนาที่ 201 ลำดับที ่2 

 

 รวม 2 โครงการ  730,900    

 
 
 
 



  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ป ระจำปงบประมาณ 2563  41 

 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ป ระจำปงบประมาณ 2563  41 

 
 

 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565  

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด 1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการ 

1. ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารการจัดการ 
   1.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลติของโครงการ  
 งบประมาณ  เบิกจาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หมายเหตุ 

1 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ 

เพื่อจายเปนคารายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 

ผูที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตกลงจางเหมา
บริการ 

2,000,000 666,667 
จำนวนรอยละการ
ดำเนินงานเปนไป

ดวยดี 

การดำเนินงาน 
ของ อบต.สระ
ขวัญ 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565  
หนาที่ 203 ลำดับที ่1 

 

2 คาบำรุงรักษาและซอมแซม 
เพื่อจายเปนคาบำรุงรักษา
และซอมแซม 

บำรุงรักษาวสัดุ ครุภัณฑ 
และสิ่งกอสราง 

2,000,000 50,510 
จำนวนรอยละการ
ดำเนินงานเปนไป

ดวยดี 

การดำเนินงาน
บำรุงรักษาและ
ซอมแซมของ 
อบต.สระขวัญ 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565  
หนาที่ 203 ลำดับที ่3 

 

 รวม 2 โครงการ  717,177    

 
 
 
 



  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ป ระจำปงบประมาณ 2563  42 

 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ป ระจำปงบประมาณ 2563  42 

 
 

 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565  

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด 1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการ 

1. ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารการจัดการ 
   1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลติของโครงการ  
 งบประมาณ  เบิกจาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หมายเหตุ 

1 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ 

เพื่อจายเปนคารายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 

ผูที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตกลงจางเหมา
บริการ 

2,000,000 330,775 
จำนวนรอยละการ
ดำเนินงานเปนไป

ดวยดี 

การดำเนินงาน 
ของ อบต.สระ
ขวัญ 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565  
หนาที่ 203 ลำดับที ่1 

 

2 คาบำรุงรักษาและซอมแซม 
เพื่อจายเปนคาบำรุงรักษา
และซอมแซม 

บำรุงรักษาวสัดุ ครุภัณฑ 
และสิ่งกอสราง 

2,000,000 27,298.45 
จำนวนรอยละการ
ดำเนินงานเปนไป

ดวยดี 

การดำเนินงาน
บำรุงรักษาและ
ซอมแซมของ 
อบต.สระขวัญ 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565  
หนาที่ 203 ลำดับที ่3 

 

 รวม 2 โครงการ  358,073.45    

 
 
 
 



  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ป ระจำปงบประมาณ 2563  43 

 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ป ระจำปงบประมาณ 2563  43 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565  
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด 1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการ 

1. ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารการจัดการ 
   1.6 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลติของโครงการ  
 งบประมาณ  เบิกจาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หมายเหตุ 

1 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม กรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวย ทุพพล
ภาพ ตาย คลอดบุตร ฯลฯ 
ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม  

 

กองทุนประกันสังคมจังหวัด
สระแกว 

200,000 400,507 จำนวนรอยละ
ลูกจางไดรับเงิน

ประกันสังคมตาม
สิทธิ 

ลูกจางไดรับเงิน
ประกันสังคมตาม

สิทธิ 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565  
หนาที่ 204 ลำดับที ่1 

 

7 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตำบลสระขวัญ 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพตำบลสระ
ขวัญ  

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตำบลสระขวัญ 

500,000 437,290 จำนวนรอยละการ
สมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ 

สมทบกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพครบถวน 
ถูกตอง 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565  
หนาที่ 204 ลำดับที ่2 
เลขที่ฏีกา 788/63 

ลว. 27 มี.ค.63 
3 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ

บำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน 
(กบท.  

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญขาราชการ

สวนทองถ่ิน (กบท.  ประจำป 
2563 

กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน 

400,000 47,247 
จำนวนรอยละ

ขาราชการไดรับสิทธิ
บำเหน็จบำนาญ 

ขาราชการไดรับ
สิทธิบำเหน็จ

บำนาญ 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565  
หนาที่ 204 ลำดับที ่3 

 
 รวม 3 โครงการ  885,044    



  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ป ระจำปงบประมาณ 2563  44 

 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ป ระจำปงบประมาณ 2563  44 

 
 

รายงานโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565  

สำหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลติของโครงการ  
 งบประมาณ  เบิกจาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หมายเหตุ 

1 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบานในเขตพื้นที่ตำบล
สระขวัญ โครงการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาล 

ปใหมและวันสงกรานต 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให
คณะกรรมการหมูบานใน
เขตพื้นที่ตำบลสระขวัญ 
โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง

เทศกาลปใหม ป 2563 

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล 
สระขวัญและที่ใชรถใชถนน 

168,000 84,000 จำนวนการปองกัน
และลดอุบัติเหตุ

ลดลง 

เปนการปองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ในเขตพื้นที่ตำบล
สระขวัญชวง
เทศกาลปใหม  

ป 2561 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 หนาที ่ 216 

ลำดับที่ 2 
เลขที่ฎีกา 
367/62 

ลว.26 ธ.ค.62 

 
 

 
 
 
 
 
 



  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ป ระจำปงบประมาณ 2563  45 

 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ป ระจำปงบประมาณ 2563  45 

 
 

รายงานโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565  

สำหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

1.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลติของโครงการ  
 งบประมาณ  เบิกจาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หมายเหตุ 

1 

โครงการอุดหนุนสำหรับการ
ดำเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดำริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 1-21 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบานทัง้ 21 หมูบาน ใน
การดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริดาน

สาธารณสุข 

อบรมรณรงคและปองกัน
ดานสาธารณสุข หมูบานละ 

3 โครงการ จำนวน 21 
หมูบาน 

420,000 420,000 
จำนวนรอยละ

ประชาชนเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพดีข้ึน 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565  
หนาที่ 217 ลำดับที ่2 
เลขที่ฎีกา 291/63 

ลว.11 ธ.ค.63 
441/63 

ลว.15 ม.ค.63 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ป ระจำปงบประมาณ 2563  46 

 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ป ระจำปงบประมาณ 2563  46 

 
 

 
 

ผลของการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการโดยจัดซ้ือครุภัณฑในปงบประมาณ พ.ศ.2563  
 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่  ประเภท รายการ 
รายละเอียดของ 

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท  
เบิกจาย 
(บาท  

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

1 ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

ระบบกระจายเสียงแบบไรสาย ๑. ชุดเครื่องสงสัญญาณเสียงไรสาย 
๔๒๐.๒๐๐ MHz  จำนวน 1 ชุด  มี
รายละเอียด ดังน้ี 
- เครื่องสงระบบ UHF/FM ชนิดต้ังประจําท่ี
ความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ MHz ตามท่ี กสทช. 
กำหนดใหใช                                              
- ความตานทานสายอากาศ ๕๐ OHM  
- แรงดันไฟใชงาน ๑๓.๘ Vdc  
- กำลังสง (Tx Power Output ) ไมนอยกวา 
๑๐ วัตต 
- มีระบบระบายความรอนแบบพัดลมในตัว  
- ตัวกลองเปนเหล็กกันสัญญาณรบกวนออกสู
ภายนอก  
- การผสมสัญญาณแบบ CTCSS#๒ / DTMF 
/ FSK  
- ความถี่เบ่ียงเบนสูงสุด ± ๒.๕ kHz  
- มีหนาจอ LCD แสดงคาความถี่ในการ

500,000 499,500 กองชาง  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

หนาที่ 233 ลำดับที ่41 
เลขทีฎ่ีกา 
299/63 

ลว.11 ธ.ค.62 
(หมูที่ 11  

บานโคกสำราญ  
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ที่  ประเภท รายการ 
รายละเอียดของ 

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท  
เบิกจาย 
(บาท  

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

ออกอากาศ  
- สามารถรองรับการติดต้ังในตู Rack ๑๙ น้ิว
ได 

ฯลฯ 

2 ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

ระบบกระจายเสียงแบบไรสาย ๑. ชุดเครื่องสงสัญญาณเสยีงไรสาย 
๔๒๐.๒๐๐ MHz  จำนวน 1 ชุด  มี
รายละเอียด ดังน้ี 
- เครื่องสงระบบ UHF/FM ชนิดตัง้ประจํา
ท่ีความถ่ี ๔๒๐.๒๐๐ MHz ตามท่ี กสทช. 
กำหนดใหใช                                              
- ความตานทานสายอากาศ ๕๐ OHM  
- แรงดันไฟใชงาน ๑๓.๘ Vdc  
- กำลังสง (Tx Power Output ) ไมนอย
กวา ๑๐ วัตต 
- มีระบบระบายความรอนแบบพัดลมใน
ตัว  
- ตัวกลองเปนเหล็กกันสัญญาณรบกวน
ออกสูภายนอก  
- การผสมสญัญาณแบบ CTCSS#๒ / 
DTMF / FSK  
- ความถ่ีเบ่ียงเบนสูงสุด ± ๒.๕ kHz  
- มีหนาจอ LCD แสดงคาความถ่ีในการ
ออกอากาศ  

500,000 499,500 กองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

หนาที่ 240 ลำดับที ่49 
เลขทีฎ่ีกา 
35-36 

ลว.21 ต.ค.62 
(หมูท่ี 20             

บานคลองอาง  
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ที่  ประเภท รายการ 
รายละเอียดของ 

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท  
เบิกจาย 
(บาท  

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

- สามารถรองรบัการตดิตั้งในตู Rack ๑๙ 
น้ิวได 

ฯลฯ 

3 ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

โคมไฟฟาสำเร็จรูป 1. โคมไฟข้ึนรูปแบบอลูมิเนียม พรอมแผง
หลอดไฟ LED กันน้ำมาตรฐาน IP65 
2.โคมมีขนาดยาว 330 มลิลเิมตร กวาง 
120 มลิลิเมตร สูง 30 มิลลิเมตร มี
น้ำหนักประมาณ      1 – 2.5 กิโลกรัม 
สามารถใสก่ิงขนาด 1 – 2 น้ิว 
3. แผงวงจรหลอดแบบ LED อายุการใช
งานแบบ 30,000 ช่ัวโมง ขนาดกำลังไฟ 
50 วัตต มีหลอดจำนวน 40 ดวง , ความ
สวาง 100 ลเูมนตอวัตต , กระแสไฟฟา
ระหวาง 180 – 220 โวลต ,               
สีของแสงขนาด 4,000 – 6,000 K , คา 
Power factor ขนาดมากกวา 0.70 , คา 
CRI มากกวา 70 , มีรัศมีการสอง 60 – 
120 องศา 
4. มีชุดควบคุมกระแสไฟระหวาง 180 – 
220 โวลท พรอมภายในมีวงจรปองกัน
แรงกระชากไฟฟา มีอุปกรณ SURGE 
Protection กันแรงกระชากไฟหรอืตัว
ตานทานกระแสฟาผา ประมาณ 2 KV 

497,700 995,400 กองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

หนาที่ 222 ลำดับที ่2 

เลขทีฎ่ีกา 
31/63 

ลว.11 ต.ค.62 
เลขท่ีฎีกา 
792/63 

ลว. 27 มี.ค.63 
(หมูท่ี 1 - 21             
ตำบลสระขวัญ 
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ที่  ประเภท รายการ 
รายละเอียดของ 

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท  
เบิกจาย 
(บาท  

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

หรือประมาณ 2,000 โวลท  
ฯลฯ 

จำนวน 126 โคม ๆ ละ 3,950.- บาท 

4 ครุภัณฑคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรแบบประมวลผล เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา        
19 น้ิว   
1.มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย
กวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.2 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาิกาไดใน
กรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จำนวน  1 หนวย 
2.หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หนวยความจำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 12 
MB 
3.มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึง หรือดีกวา ดังน้ี     
   3.1 เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจำขนาดไมนอย
กวา 2 GB หรือ 

ฯลฯ 
จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท 

120,000 90,000 กองชาง         ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

หนาที่ 223 ลำดับที ่19 
เลขทีฎ่ีกา 
597/63 

ลว.27 ก.พ.63 
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ที่  ประเภท รายการ 
รายละเอียดของ 

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท  
เบิกจาย 
(บาท  

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

5 ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 
 

รถบรรทุก (ดีเซล  รถบรรทุก (ดีเซล  ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมตำ่กวา 2,400 ซีซ ีหรือ
กำลังเครื่องยนตสูงสดุไมต่ำกวา 110 
กิโลวัตต ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดบัเบ้ิล
แคป ฯลฯ 

1,025,000 1,025,000 กองชาง ปรากฆในแผนพฒันา
ทองถิ่น 

 (พ.ศ.2561-2565 
หนาที่ 224 ลำดับที่ 31 

เลขทีฎ่ีกา 
744/63 

ลว. 19 ก.พ.63 

6 ครุภัณฑอ่ืน ถังกรองน้ำประปา 

เพื่อจัดซื้อถังกรองน้ำประปาไวใชใน
หมูบาน หมูที่ 1 บานน้ำซบั 
จำนวน 1 ชุด 

500,000 485,000 กองชาง 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565 

เพิ่มเติม คร้ังที่ 2  
หนาที่ 8 ลำดับที่ 1 
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ที่  ประเภท รายการ 
รายละเอียดของ 

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท  
เบิกจาย 
(บาท  

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

1 

ครุภัณฑสำนักงาน เกาอ้ีสำนักงาน 1.ขนาด 60 x 63.5 x 90 - 100 ซม. 
2.ขาเกาอ้ีทำดวยอลูมเินียมขัดเงา รัศมี 
330 มม. 
3.พนักพิงและเบาะน่ัง PVC สีดำ 
4.แกนปรับระดับเปนโช็คแกสสีโครเมียม 

จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท 

22,500 22,500 

กองคลัง เลขท่ีฎีกา 
278/63 

ลว. 5 ธ.ค.62 

2 
ครุภัณฑสำนักงาน โตะทำงาน 1.โตะไม ขนาด 150 x 80 x 75 ซม. 

2.มีตูเปนแบบ 2 ลิ้นชัก 1 ขาง 
จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท 

18,000 18,000 
กองคลัง 

 

3 ครุภัณฑสำนักงาน เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนงั  
(มีระบบฟอกอากาศ ขนาด  

18,000 บีทียู  

เพื่อจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศชนดิติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 
18,000 บีทียู จำนวน 4 เคร่ือง  

 

84,000 84,000 สำนักปลัด 
เลขท่ีฎีกา 

1002/63 
ลว.12 พ.ค.63 

4 
ครุภัณฑสำนักงาน เคร่ืองโทรสาร  เพื่อจัดซื้อเคร่ืองโทรสาร  

(สงไดคร้ังละ 20 แผน  
จำนวน 1 เคร่ือง  

18,000 

18,000 
สำนักปลัด เลขท่ีฎีกา 

1309/63 
21 ก.ค.63 

5 

ครุภัณฑสำนักงาน เกาอ้ีโซฟาบุนวม หุมหนัง พรอมโตะ
กลาง จำนวน 1 ชุด  

เพื่อจัดซื้อเกาอ้ีโซฟาบุนวม หุมหนัง 
พรอมโตะกลาง จำนวน 1 ชุด 

29,000 29,000 สำนักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565 

เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 หนาที่ 31 
ลำดับที่ 1 
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ที่  ประเภท รายการ 
รายละเอียดของ 

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท  
เบิกจาย 
(บาท  

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

เลขที่ฎีกา 1583/63 
ลว 9 ก.ย.63 

6 

ครุภัณฑสำนักงาน เกาอ้ีรับแขกพรอมพนักพิง มีที่วาง
เคร่ืองดื่ม จำนวน 3 ตัว 

เพื่อจัดซื้อเกาอ้ีรับแขกพรอมพนักพิง มี
ที่วางเคร่ืองดื่ม จำนวน 3 ตัว 

19,000 19,000 สำนักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565 

เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 หนาที่ 31 
ลำดับที่ 3 

เลขที่ฎีกา 1584/63 
ลว 9 ก.ย.63 

7 

ครุภัณฑสำนักงาน เกาอ้ีโซฟาไม พรอมโตะกลาง 
จำนวน 1 ชุด 

เพื่อเกาอ้ีโซฟาไม พรอมโตะกลาง 
จำนวน 1 ชุด 

18,000 18,000 สำนักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565 

เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 หนาที่ 31 
ลำดับที่ 2 

เลขที่ฎีกา 1585/63 
ลว 9 ก.ย.63 

8 

ครุภัณฑสำนักงาน โตะประชุม เพื่อจัดซื้อโตะประชุม เพื่อใชในองคการ
บริหารสวนตำบลสระขวัญ 

60,000 50,000 สำนักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

หนาที่ 244 ลำดับที ่4 
เลขที่ฎีกา 1588/63 

ลว 9 ก.ย.63 

9 

ครุภัณฑสำนักงาน เกาอ้ีเหล็กบุนวม เพื่อจัดซื้อเกาอ้ีเหล็กบุนวมเพื่อใช
สำหรับผุเขารวมประชุม  
โครงขาเหล็กชุปโครเมี่ยม ที่พนกัพิงบุ
ฟองน้ำ หุมหนังเทียม  

จำนวน 100 ตัว 

500,000 60,000 สำนักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

หนาที่ 247 ลำดับที ่31 
เลขที่ฎีกา 1589/63 

ลว 9 ก.ย.63 
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ที่  ประเภท รายการ 
รายละเอียดของ 

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท  
เบิกจาย 
(บาท  

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

10 

ครุภัณฑโฒษณาและ
เผยแพร 

เคร่ืองมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร 
ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI 

Lumens 

เพื่อจัดซื้อเคร่ืองมัลติมิเดีย 
โปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 

3,000 ANSI Lumens 
32,700 29,700 สำนักปลัด 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

หนาที่ 250 ลำดับที ่50 
เลขที่ฎีกา 1713/63 

ลว 28 ก.ย.63 
11 ครุภัณฑคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรแบบประมวลผล เคร่ืองคอมพิวเตอร สำหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา   19 นิ้ว   
1.มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไม
นอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาิกาพืน้ฐานไม
นอยกวา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาิกาได ในกรณทีี่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จำนวน  1 หนวย 
2.หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หนวยความจำแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 12 MB 
3.มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ 
โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือดีกวา ดังนี้     

120,000 120,000 สำนักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

หนาที่ 248 ลำดับที ่33 
เลขที่ฎีกา 
599/63 

ลว.21 ก.พ.63 



  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ป ระจำปงบประมาณ 2563  54 
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ที่  ประเภท รายการ 
รายละเอียดของ 

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท  
เบิกจาย 
(บาท  

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

   3.1 เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพ
แยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจำขนาดไมนอยกวา 2 GB 
หรือ 

ฯลฯ 
จำนวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 30,000 บาท 

12 ครุภัณฑคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงาน
ประมวลผล 

1.มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไม
นอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 
1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  
   1.1 ในกรณีที่มีหนวยความจำแบบ 
Cache Memory รวมในระดบั 
(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 
MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาิกา
พื้นฐานไมนอยกวา 2.2 GHz และมี
หนวยประมวลผลดานกราฟก 
(Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกนหรือ 
    1.2 ในกรณีที่มีหนวยความจำแบบ 
Cache Memory รวมในระดบั 
(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 

44,000 44,000 สำนักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

หนาที่ 248 ลำดับที ่35 
เลขที่ฎีกา 
403/63 

ลว. 6 ม.ค.63 
 



  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ป ระจำปงบประมาณ 2563  55 

 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ป ระจำปงบประมาณ 2563  55 

 
 

ที่  ประเภท รายการ 
รายละเอียดของ 

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท  
เบิกจาย 
(บาท  

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาิกา
พื้นฐานไมนอยกวา1.6 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาิกาไดใน
กรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 

ฯลฯ 
จำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท 

13 ครุภัณฑคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรแบบประมวลผล เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 2  
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว   
1.มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)  
ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอย
กวา 3.2 GHz และมเีทคโนโลยเีพ่ิม
สัญญาณนาิกาไดในกรณีท่ีตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสงู 
จำนวน  1 หนวย 
2.หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หนวยความจำแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 12 MB 
3.มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมี

30,000 30,000 กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

หนาที่ 249 ลำดับที ่40 
เลขที่ฎีกา 

598 
ลว.21 ก.พ.63 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ป ระจำปงบประมาณ 2563  56 

 
 

ที่  ประเภท รายการ 
รายละเอียดของ 

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท  
เบิกจาย 
(บาท  

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

คุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึง หรอืดีกวา 
ดังน้ี     
   3.1 เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยก
จากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจำขนาด
ไมนอยกวา 2 GB หรือ 

ฯลฯ 
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ป ระจำปงบประมาณ 2563  57 
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แผนงานงบกลาง 
 

ที่  ประเภท รายการ 
รายละเอียดของ 

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท  
เบิกจาย 
(บาท  

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

1 ครุภัณฑสำนักงาน 
ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ

ไมนอยกวา 1,000 ลิตร 
เพื่อจัดซื้อถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาด

ความจุไมนอยกวา 1,000 ลิตร 
2,079,000 71,500 สำนักปลัด 

ปรากฏในแผนพฒันา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565 หนาที่ 253 

ลำดับที่ 3 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ป ระจำปงบประมาณ 2563  58 

 
 

 

แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่  ประเภท รายการ 
รายละเอียดของ 

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท  
เบิกจาย 
(บาท  

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

1 

ครุภัณฑการเกษตร เครื่องพนหมอกควัน 1.ปรมิาณการฉีดพนน้ำยาไมนอยกวา 40 
ลิตรตอช่ัวโมง 
2.ถังบรรจุน้ำยาไมนอยกวา 6 ลิตร 
3.กำลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา 

จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 59,000 บาท 

354,000 354,000 กองสาธารณสุขฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

หนาที่ 259 ลำดับที ่1 
เลขทีฎ่ีกา 
939/63 

ลว. 27 เม.ย.63 
2 ครุภัณฑงานบาน 

งานครัว 
เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 1.เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย           

2.เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 
แรงมา           
3.ปรมิาตรกระบอกสูบ ไมนอยกวา 30 ซี
ซี           
4.พรอมใบมดี 

จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท 

32,700 28,500 กองสาธารณสุขฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

หนาที่ 260 ลำดับที ่11 
เลขทีฎ่ีกา 

1003/63 
ลว.15 พ.ค.63 
(หมูท่ี 1 - 21  
ตำบลสระขวัญ  

3 ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย 1.คุณลักษณะทั่วไป 
- ตัวรถชนิดหกลอ เคร่ืองยนตดีเซล มีกำลัง
แรงมาสูงสุดไมนอยกวา 210 แรงมา 
ตอนทายหลังติดต้ังตูบรรทกุขยะมูลฝอย มี
ขนาดความจุไมนอยกวา 12 ลูกบาศกเมตร 
ดานทายตูบรรทกุขยะมูลฝอยติดต้ังชุดอัด
ขยะมูลฝอยทำงานดวยระบบไฮดรอลิค ชุด

3,200,000 1,025,000 กองสาธารณสุขฯ  
เลขท่ีฎีกา 

744 
ลว.24มี.ค.63 
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ที่  ประเภท รายการ 
รายละเอียดของ 

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท  
เบิกจาย 
(บาท  

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

ตูบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทายและ
กระบอกไฮดรอลิคเปนผลิตภัณฑทีมี่
คุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่
ไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก.9001          
ในขอบขายการออกแบบและพัฒนาการ
ผลิต การบำรุงรักษาและซอมแซม และ
อุปกรณทกุชนิดเปนของใหมไมเคยใชงานมา
กอน 
2.คุณลักษณะเฉพาะ 
   2.1 ตัวรถยนต 
   - ตัวรถและโครงสรางตามมาตรฐานของ
โรงงานผูผลิต 
   - ความยาวชวงลอไมนอยกวา 4,200 
มม. 

ฯลฯ 
4 ครุภัณฑคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร แบบ All In One 

สำหรับงานประมวลผล 

1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย
กวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.6 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาิกาไดใน
กรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จำนวน 1 หนวย 
2. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หนวยความจำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา  

46,000 46,000 กองสาธารณสุขฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

หนาที่ 259 ลำดับที ่4 
เลขทีฎ่ีกา 
391/63 

ลว.20 พ.ย.62 



  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ป ระจำปงบประมาณ 2563  60 

 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ป ระจำปงบประมาณ 2563  60 

 
 

ที่  ประเภท รายการ 
รายละเอียดของ 

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท  
เบิกจาย 
(บาท  

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

6 MB  
3. มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึง หรือดีกวา ดังน้ี    
   3.1 มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติด
ต้ังอยูบนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถใน
การใชหนวยความจำแยกจากหนวยความจำ
หลักขนาดไมนอยกวา 2 GB 

ฯลฯ 
จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท 

 

5 ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 800 VA 1. มีกำลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 
VA (480 Watts) 
2. สามารถสำรองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 
นาที  
จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท 

5,000 5,000 กองสาธารณสุขฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

หนาที่ 259 ลำดับที ่5 
เลขทีฎ่ีกา 
390/63 

ลว.3 ม.ค.63 
6 ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ชนิด 

Network  
เพื่อจัดซื้อเคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED 
ชนิด Network 
จำนวน 1 เคร่ือง 
 

10,000 10,000 กองสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 
หนาที่ 10 ลำดับที่ 1 

เลขท่ีฎีกา 
1491/63 

ลว.26 ส.ค.63 
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แผนงานการศึกษา 
 

ที่  ประเภท รายการ 
รายละเอียดของ 

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท  
เบิกจาย 
(บาท  

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

1 

ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

เครื่องเลนดีวีด ี 1.เลนแผน CD , CD-R , VCD , SVCD , 
DVD , DVD-R , MP3 
2.ระบบเสยีง 2.0 แซนแนล 
3.มีชองตอไมโครโฟน 2 ชอง 
4.รองรับการเช่ือมตอ USB 
5.แสดงช่ือเพลง MP3 เปนภาษาไทย 
6.เมนูภาษาไทย/อังกฤษ 
7.ชองตอภาพ : Video/S-
Video/Computer 
8.ฟอรแมตสญัญาณภาพ MPEG1 , 
MPEG2 , AVI , DiVX 
9.รองรับสัญญาณขาออกแบบดิจติอล 
Coaxial และ Optical 
10.รองรับ HDMI 

จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 2,300 บาท 

9,200 9,200 กองการศึกษาฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

หนาที่ 267 ลำดับที ่36 
เลขทีฎ่ีกา 

948 
ลว.8 เม.ย.63 

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

 

2 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงาน
ประมวลผล 

1.มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย
กวา 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 
หนวย โดยมคีุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึง 
หรือดีกวา ดังน้ี  

88,000 88,000 กองการศึกษาฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

หนาที่ 262 ลำดับที ่11 
เลขทีฎ่ีกา 

783 
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ที่  ประเภท รายการ 
รายละเอียดของ 

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท  
เบิกจาย 
(บาท  

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

   1.1 ในกรณีท่ีมหีนวยความจำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอย
กวา 2.2 GHz และมหีนวยประมวลผล
ดานกราฟก (Graphics Processing 
Unit) ไมนอยกวา 10 แกนหรือ 
    1.2 ในกรณีท่ีมีหนวยความจำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอย
กวา1.6 GHz และมีเทคโนโลยเีพ่ิม
สัญญาณนาิกาไดในกรณีท่ีตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสงู 

ฯลฯ 
จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 

ลว.26 มี.ค.63 

3 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมตดิตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer  

1.เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง       
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผูผลิต 
2.มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา
1,200 x 1,200 dpi 
3.มีความเร็วในการพิมพรางขาวดำสำหรับ
กระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 20 หนา

17,200 17,200 กองการศึกษาฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

หนาที่ 267 ลำดับที ่33 
เลขทีฎ่ีกา 
782/63 

ลว.26 มี.ค.63 
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ที่  ประเภท รายการ 
รายละเอียดของ 

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท  
เบิกจาย 
(บาท  

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

ตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
(ipm) 
3.มีความเร็วในการพิมพรางสสีำหรับ
กระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 10 หนา
ตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
4.มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบUSB 
2.0 หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
5.มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 
แผน 
6.สามารถใชไดกับ A4 , Letter, Legal 
และCustom 

จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท 

4 

ครุภัณฑสำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิด
ติดผนัง (ระบบ Inverter  

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดติด
ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 
BTU ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
บานน้ำซับเจริญ จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 
29,900 บาท  

119,600 118,800 กองการศึกษาฯ 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 

264 ลำดับที่ 22  

เลขท่ีฎีกา 
728/63 

ลว. 18 มี.ค.62 
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1.4  ผลท่ีไดรับจากการดำเนินงาน 
        ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญไดดำเนินงานโครงการตางๆ ประจำปงบประมาณ 2562 
เพ่ือแกไขปญหาใหกับประชาชน และพัฒนาองคกรใหเกิดความม่ันคงในการพัฒนาเพ่ือใหความเปนอยูของ
ประชาชนดีข้ึน ซ่ึงผลจากการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญนั้น ผลท่ีไดรับมีดังนี้  
  ๑. ประชาชนมีน้ำประปาใชทุกครัวเรือน  
  ๒. ประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน  
  ๓. ประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไปมาไดสะดวก  
  ๔. ไมมีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ี  
  5. เด็ก ๆ 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. การดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญควรจะใหเปนไปตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน กลาวคือควรจะพิจารณา โครงการ/กิจกรรม ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินมา
พิจารณาดำเนินการ  

3. ไมควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ท่ีไมอยูในอำนาจหนาท่ี ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
4. ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถดำเนินการไดในปงบประมาณนั้น  
5. ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนมากท่ีสุด 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย  

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

1.1  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน 
1.2  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ  15  คะแนน 
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 20  

  

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

3 3 

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

2 2 

1.3 ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

2 2 

1.4 ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

2 2 

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

2 2 

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

2 2 

  
1.7 ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 

  
1.8 การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน
หรือการใชขอมูล จปฐ. 

2 2 

  

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

3 3 
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2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 14 

  

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

2 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 

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

2 2 

  
2.5 การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

2 2 

  

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

2 2 

  

2.7 สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี มี
การนำเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหาหรือสมมติฐานของปญหา 
แนวทางการแกไขปญหาหรือวิธีการแกไขปญหา การกำหนด
วัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหา 

2 2 
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2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจาย
งบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เชน สรปุ
สถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ 
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถ่ินในเชิงคุณภาพ 

1 2 

  

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

1 1 

3 ยุทธศาสตร 65 65 

  

3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

10 10 

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

3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

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

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 

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

3.4 วิสัยทัศน 

5 5 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
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  3.5 กลยุทธ 

5 5 
  

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทำตามอำนาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

  3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 
5 5 

  
เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 

5 5 
  

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร 

  3.8 แผนงาน 

5 5 
  

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

  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

5 5 
  

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

  3.10 ผลผลิต/โครงการ 

5 5 
  

ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปนโครงการท่ีเปนชุด 
กลุมหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพ่ือนำไปสูการ
จัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปอยางถูกตอง
และครบถวน 

รวมคะแนน 100 99 
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2.2 การติดตามประเมินผลโครงการ 

  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (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 มีความชัดเจนนำไปสูการต้ังงบประมาณ  ไดถูกตอง 

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

สังคม   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  ไดถูกตอง  5 
 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5 
 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ   
5 

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 
 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5 
 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง 

ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  
5 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ   5 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ  5 
 5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 

รวมคะแนน 100 
 

 
 

ลำดับ 
ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 

10 10 

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

ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ  
ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

รวม 10 10 

2 
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

5 2 

2.1 การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตาง ๆ เพ่ือนำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน 
การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไป
ตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจำนวนท่ีดำเนินการจริงตามท่ีไดกำหนดไว
เทาไหร จำนวนท่ีไมสามารถดำเนินการไดมีจำนวนเทาไหร สามารถอธิบายได
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอำนาจหนาท่ี
ท่ีไดกำหนดไว  

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

5 5 
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ลำดับ 
ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

รวม 10 7 
3 

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

5 4 

3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคตาง ๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ท่ี
ดำเนินการในพ้ืนท่ีนั้น ๆ  ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและ
เปนไปตามอำนาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ 
ครุภณัฑ การดำเนินการตาง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

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

5 3 

รวม 10 7 
4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 

5 4 

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

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

5 5 

รวม 10 9 
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ลำดับ 
ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

5 โครงการพัฒนา 60  56 

  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

5 5 

  

เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและดำเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกำหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 
มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกำหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดำเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 

 

  
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ มีความชัดเจนนำไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง 

5 3 
  

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเทาไร  กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร 
กลุมเปาหมาย  พ้ืนท่ีดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายใหชัดเจน
วาโครงการนี้จะทำท่ีไหน  เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือ
กลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไป
วาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

  5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

5 5 
  

โครงการสอดคลองกับ (1) ความม่ันคง (2)การสรางความสามารถในการ
แขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความ
เสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

  
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

5 5 
  

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลาง
การพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสูการปฏิบัติใหเกิดผล
สัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว 
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ลำดับ 
ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการ
หลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลด
ความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปน
เมือง (5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

  
  

5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 

5 4 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทำนอย 
ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ ไปสูสินคาเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสู
การขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม (3) เปลี่ยน
จากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ  

5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 
โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดท่ีไดกำหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไป
ดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกำหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

5 5 

 

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

5 5 
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ลำดับ 
ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

  
  
  
  
  
  
  
  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ
จัดทำโครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency) 
 
 
 
 

5 5 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 

5 5 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความ
โปรงใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ มีความคลาด
เคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ำกวารอยละหาของการนำไปตั้งงบประมาณ
รายจายในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนาท่ีปรากฏใน
รูปแบบอ่ืน ๆ 
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ี
คาดวาจะไดรับมีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสทิธิผล 
(effectiveness) 5 4 
ใชบอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได เชน การกำหนดความพึงพอใจ การ
กำหนดรอยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ 
(การคาดการณ คาดวาจะไดรับ  

  
  

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 

5 5 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซ่ึง
สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงคควรคำนึงถึง 
(1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได (3) ระบุสิ่งท่ี
ตองการดำเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล  สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการ
บงบอกเวลาได 

รวมท้ังส้ิน 100 89 
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 2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลอง
และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดำเนินการ
ตามแผนดำเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาท่ีสอดคลองกับพันธกิจ ซ่ึงสามารถนำไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดหรือไม  และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบ
การประเมินผลระดับใด การติดตามนั้น จะทำใหเราทราบไดวาขณะนี้ไดมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561-265 ถึงระยะใดแลว   

 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล  
 จุดเริ่มตนของระบบการ ติดตามเริ่มจากการไดรับทรัพยากรซ่ึงเปนปจจัยนำเขา ไดแก แผนปฏิบัติ

การ / งบประมาณ / บุคลากร และทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือดำเนินงานโดยมุงเปนการติดตามความกาวหนาของ 
ผลการดำเนินงานเม่ือเทียบ กับเวลา (input monitoring) และการติดตามความกาวหนาของผลการ
ดำเนินงานเม่ือเทียบกับเปาหมายท่ี กำหนดไว (performance monitoring) การวางระบบติดตามในท่ีนี้จึง
เปนการสรางระบบเพ่ือท่ีจะนำไปสูการ ปรับปรุงแกไขในเชิงการบริหารแผน เพ่ือใหงานดำเนินตอไปจนจบตาม
เวลา และยังจะมีระบบประเมินผล มาประเมินวาเม่ือผลท่ีเกิดข้ึนท้ังในสวนของผลผลิต (output) และผลลัพธ 
(outcome) วาเปนไปตามท่ีตั้ง เปาหมายหรือเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวลวงหนาเพียงใด อยางไรก็ดี 
ระบบติดตามและประเมินผล จะไดรับผลกระทบจากการจัดทำแผนปฏิบัติการ นั่นคือ ถาไดแผนปฏิบัติการ 
ท่ีสอดคลองและเอ้ือตอการ ติดตามและประเมินผล ก็จะทำใหระบบติดตามและประเมินผลทำหนาท่ีของระบบ
ไปได หากแตแผนไมเอ้ือตอการติดตาม เชน ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไมไดยึดแผนปฏิบัติ
การ ฯลฯ ก็อาจทำให ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมมีปญหาได 

 

 แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีข้ันตอนในการดำเนินการดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรวมประชุมเพ่ือกำหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 และ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (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 เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากร

ท่ีใชโดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation  
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness เปนการศึกษาถึงผลท่ีไดรับ ( Effect  
(6) ผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output เปนการประเมินผลประโยชนท่ีเกิด

จากการทำกิจกรรมท่ีมีตอกลุมเปาหมายท่ีไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม 
(7) การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลท่ีไดรับรวมยอด (Overall Effect  
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       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน อาจนำแนวทางท้ังหมดท่ี
กำหนดมาใชหรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565 ก็ได โดยอยางนอยตองสามารถประเมินความสอดคลองและสามารถวัดความสำเร็จหรือความกาวหนา
ของแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

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

(1) การป ระ เมิ น ผลกระบ วน การ  (Process Evaluation ห รื อ  ก ารป ระ เมิ น
ประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation  

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness  Evaluation  

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation  
ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกำหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาทองถ่ินดำเนินการติดตาม
และประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ี
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุด
โครงการฯ 

ข้ันตอนท่ี 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565 ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ข้ันตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจใหความเห็นหรือ
ขอเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 และโครงการ
พัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดได 
   

2.4 กำหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กำหนด
เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1) การใชแบบสอบถาม 
2) การสัมภาษณมีแบบสอบถาม 
3) การสังเกตหรือการสนทนากลุม  
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สวนท่ี 3  ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
----------------- 

 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  
    1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 
  ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 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 10 90 
 3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด       10 10 100 
 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  10 10 100 
 3.4 วิสัยทัศน       5 5 100 
 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 99 99 
 
  พบวาทุกประเด็น ไดคะแนนรวม 99 คะแนน คิดเปนรอยละ 99 ของคะแนนในภาพรวม
ท้ังหมด เนื่องจากขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน สภาวการณและศักยภาพ และยุทธศาสตรขององคการ
บริหารสวนตำบลสระขวัญมีรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ในทุกประเด็นท่ี
ครบถวน 
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แบบประเมินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
 

1.2 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน คะแนน รอ้ยละของ

คะแนนเตม็ เต็ม ที่ได ้

1 
 
 
  

ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20     

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

3 3 100 

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

2 2 100 

1.3 ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสงัคม เชน การศึกษา สาธารณสขุ 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

2 2 100 

1.4 ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

2 2 100 

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

2 2 100 

1.6 ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจำป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพืน้เมือง
และ  ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

2 2 100 

1.7 ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100 

1.8 การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

2 2 100 

  

1.9 การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วธิีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวมทำ รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสำหรับการพฒันาทองถ่ินตามอำนาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3 3 100 

รวม 20 20 100 

 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ป ระจำปงบประมาณ 2563  80 
 

1.3 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

รอ้ยละของ

คะแนนเตม็ 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15     

  

2.1 การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 
4.0  

2 2 100 

  
2.2 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช ผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

1 0 0 

  
  

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

2 2 100 

2.4 การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ
สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสงัคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตาง 
ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

2 2 100 

  
2.5 การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐที่มผีลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

2 2 100 

  

2.6 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาใน
ปจจุบนัและโอกาสการพฒันาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนคิ 
SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดำเนินงานไดแก S-Strength (จุด
แข็ง W-Weakness (จุดออน O-Opportunity (โอกาส และ  
T-Threat (อุปสรรค  

2 2 100 

  

2.7 สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพืน้ที่  
มีการนำเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหาหรือสมมติฐานของปญหา 
แนวทางการแกไขปญหาหรือวธิีการแกไขปญหา การกำหนด
วัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหา 

2 2 100 

  

2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณทีไ่ดรับ และการเบกิจาย
งบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เชน สรุป
สถานการณการพฒันา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ 
การประเมินผลการนำแผนพฒันาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถ่ินในเชิงคุณภาพ 

1 1 100.00 

  

2.9 ผลที่ไดรับจากการดำเนนิงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 เชน ผลทีไ่ดรับ/ผลทีส่ำคัญ ผลกระทบ และสรุปปญหา
อุปสรรคการดำเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557-2560 

1 1 100.00 

รวม 15 14 93.33 
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1.4 ยุทธศาสตร 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน

ที่ได ้

รอ้ยละของ

คะแนนเตม็ 

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 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ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 

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 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ป ระจำปงบประมาณ 2563  82 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน

ที่ได ้

รอ้ยละของ

คะแนนเตม็ 

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 5 100 
  

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

  3.10 ผลผลิต/โครงการ 

5 5 100 
  

ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปนโครงการท่ีเปนชุด 
กลุมหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพ่ือนำไปสู
การจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
อยางถูกตองและครบถวน 

รวม 65 65 99 
รวมท้ังส้ิน 100 99 99 
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2. ผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  
 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 
2563 เปนดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนนเต็ม 

 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 10 100 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 7 40 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 7 70 
4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 9 90 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60   
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ มีความชัดเจนนำไปสูการตั้ง

งบประมาณ   ไดถูกตอง  
5 3 60 

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
5 5 100 

 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 89 89 

 
  1  พบวาประเด็นการสรุปสถานการณการพัฒนา ไดคะแนนสูงสุด 10 คะแนน คิดเปนรอยละ 
100 ของคะแนนในประเด็นการสรุปสถานการณการพัฒนา  

  2 พบวาประเด็น การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ ไดคะแนนต่ำสุด 4 คะแนน คิดเปนรอยละ 40 ของคะแนนในประเด็นการประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565  ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
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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
ดำเนินการไดมีจำนวนเทาไหร สามารถ
อธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตาม
อำนาจหนาท่ีท่ีไดกำหนดไว 
 

5 2 40  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนนเต็ม 

 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

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

5 5 100  

รวม 10 7 70  

        

 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) ผลการปฏิบตัิ
ราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

5 4 80   

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

5 3 60   

รวม 10 7 70   
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          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 4 80   

 

 

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

5 5 100  

 
5. โครงการ 

 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 65    
 
 
 

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

5 5 100  
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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 3 60  

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
โครงการสอดคลองกับ (1 ความม่ันคง (2  
การสรางความสามารถในการแขงขัน (3 การ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4 การ
สรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกัน
ทางสั งคม  (5  การสร างการเติ บ โตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน 
 
 
 
 

5 5 100  
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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 5 100  

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

5 4 80  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

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

5 5 100  
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 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
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  

5 5 100  

รวม 60 56 89 89 
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 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.2559 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 

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 
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 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  
ท่ีกำหนด 

    55 
(49.55) 

   47 
(42.34) 

      9 
  (8.11) 

  4.41    มาก 

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 
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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 28 7 25.00 16,480,000 2,504,102.85 

   ๑.2 แผนงานการพาณชิย 7 5 71.42 3,300,000 3,624,300 

   ๑.3 แผนงานอุตสาหกรรม 156 31 19.87 96,115,000 13,176,021 
   ๑.4 แผนงานการเกษตร 23 6 26.09 13,650,000 2,948,953 

รวม 214 49 22.90 129,545,000 22,253,376.85 

๒  ยุทธศาสตรการพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน      

   ๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 - - 350,000 - 

   ๑.๒ แผนงานการศึกษา 16 4 25.00 13,824,050 8,754,963.02 

   ๑.๓ แผนงานสาธารณสุข 14 3 21.43 1,570,000 989,301 

   ๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห 3 1 33.33 750,000 427,700 

   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 7 - - 1,690,000 - 

   ๑.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 13 1 7.69 1,167,000 49,680 

   ๑.๗ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ 

7 5 71.43 1,080,000 1,325,829 

   ๑.๘ แผนงานงบกลาง 4 3 75.00 31,300,000 5,193,800 

รวม 68 17 25.00 51,731,050 16,741,273.02 
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ยุทธศาสตร 
จำนวน 
โครงการ 

จำนวน 
โครงการท่ี
ดำเนินการ

จริง 

รอยละ 
งบประมาณ 

(บาท  

งบประมาณ 
ท่ีดำเนินการ 

๓  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการเกษตรและ
สิ่งแวดลอม 

     

   ๑.๑ แผนงานการเกษตร 4 1 25.00 300,000 500,000 

รวม 4 1 25.00       300,000  500,000 

๔  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการทองเที่ยว        

   ๑.๑ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ 

7 
- - 

3,420,000 
- 

รวม 7 
- -           

3,420,000  

- 

๕  ยุทธศาสตรดานการบริหารจดัการ        

   ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 15 4 26.66 6,696,000 1,328,679.75 

   ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 2 66.66 770,000 485,324 

   ๑.๓ แผนงานการศึกษา 3 2 66.66 1,400,000 730,900 

   ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข 3 2 66.66 4,050,000 717,177 

   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 3 2 66.66 4,050,000 358,073.45 

   ๑.๖ แผนงานงบกลาง 3 3 100 1,100,000 885,044 

รวม 30 15 50.00    18,066,000  4,505,198.20 

รวมทั้งสิ้น    323  82 25.39 203,062,050  43,999,848.07 
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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 214 49  49 165 22.89 
2.ดานคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

68 17  17 51 25.00 

3.ดานเกษตรและ
สิง่แวดลอม 

4 1  1 3 25.00 

4.ดานการทองเท่ียว 7 -  - 7 - 
5.ดานการบริหารจัดการ 30 15  15 15 50.00 

รวม 251 139  112 241 44.62 
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 1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญไดดำเนินการตามแผนพัฒนา ซ่ึงเปนเครื่องมือในการแปลง
นโยบายคณะผูบริหาร และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาซ่ึง
แสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ลายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมี 
โครงการ/กิจกรรมท่ีจะตองดำเนินการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีตั้งไวในแตละยุทธศาสตร    
    
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา จำนวนโครงการ 
 

จำนวน โครงการ 
ที่ปรากฏอยูในแผน 

โครงการ 
ที่ไดปฏิบัติจริง 

รอยละ 

1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 8 7 87.5 
2.ดานคุณภาพชีวิตประชาชน 20 17 85.00 
3.ดานเกษตรและสิงแวดลอม 1 1 100.00 
4.ดานการทองเท่ียว - - - 
5.ดานการบริหารจัดการ 6 4 66.66 

รวม 35 29 82.86 
 
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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.256 3 
 
จำนวนโครงการตามแผน ป 2562 จำนวนโครงการท่ีนำมาจากแผนพัฒนาทองถิ่น  

(พ.ศ.2561-2564 เพ่ือจัดทำขอบัญญัติ  
ปงบประมาณ 2562 

คิดเปนรอยละ 

ยุทธศาสตรท่ี 1    
จำนวน  214  โครงการ 8 โครงการ 3.73 

ยุทธศาสตรท่ี 2    
จำนวน  68  โครงการ 20 โครงการ 29.41 

ยุทธศาสตรท่ี 3    
จำนวน  4  โครงการ 1 โครงการ 25.00 

ยุทธศาสตรท่ี 4   
จำนวน  7  โครงการ - โครงการ - 

ยุทธศาสตรท่ี 5   
จำนวน  30  โครงการ 6 โครงการ 20.00 

รวม 323  โครงการ 35 โครงการ 10.83 
 
 
  คิดเปนรอยละในการนำโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 มาจัดทำ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. โครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 จำนวน  323 โครงการ 
2. โครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ท่ีนำมาจัดทำขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 35 โครงการ 
คิดเปนรอยละ =    35  x 100 = 10.83 
           323 
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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 7  7 1 87.50 
2. ดานคุณภาพชีวิตประชาชน 17  17 3 85.00 
3. ดานเกษตรและสิงแวดลอม 1  1  25.00 
4. ดานการทองเท่ียว - - - - - 
5. ดานการบริหารจัดการ 4  4 2 66.66 

รวม 29  29 6 82.85 
 
โครงการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดคะแนนเฉลี่ย 10.83 คะแนน คิดเปนรอยละ 

82.85 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 
หรือนำไปแกไขปรับเปลี่ยนใหมีการพัฒนาข้ึน 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  



 
 

 ภาคผนวก 



 
แบบประเมินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
 

1.2 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน คะแนน รอ้ยละของ

คะแนนเตม็ เต็ม ที่ได ้

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   

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

2   

1.3 ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

2   

1.4 ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง 
การไฟฟา การประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

2   

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

2   

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

2   

1.7 ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2   

1.8 การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน
หรือการใชขอมูล จปฐ. 

2   

  

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

3   

รวม 20   

 
 



 
1.3 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

รอ้ยละของ

คะแนนเตม็ 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15   

  

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

2   

  
2.2 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช ผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนา
ทองถ่ิน 

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 การพัฒนาอาชีพและ
กลุมตาง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

2   

  
2.5 การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

2   

  

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

2   

  

2.7 สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี  
มีการนำเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหาหรือสมมติฐานของ
ปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือวิธีการแกไขปญหา การ
กำหนดวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหา 

2   

  

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

1   

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

1   



 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

รอ้ยละของ

คะแนนเตม็ 

อุปสรรคการดำเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

รวม 15   
 

1.4 ยุทธศาสตร 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน

ที่ได ้

รอ้ยละของ

คะแนนเตม็ 

3 ยุทธศาสตร 65   

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

10   

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 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 แผนการ
บริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ  
Thailand 4.0 

3.4 วิสัยทัศน 

5   
วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลอง
กับโอกาสและศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

3.5 กลยุทธ 

5   

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทำตามอำนาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนำไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให
บรรลุวิสัยทัศนนั้น 
 
  



 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน

ที่ได ้

รอ้ยละของ

คะแนนเตม็ 

 
 
  

3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 

5   
เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ
สนับสนุนตอ 
กลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 

5   
ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร 

  3.8 แผนงาน 

5   
  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน 
นำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

5   
  

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

  3.10 ผลผลิต/โครงการ 

5   
  

ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปนโครงการท่ีเปนชุด 
กลุมหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพ่ือนำไปสู
การจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
อยางถูกตองและครบถวน 

รวม 65   

รวมท้ังส้ิน 100   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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    

  
รวม 10     

      

         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
ดำเนินการไดมีจำนวนเทาไหร สามารถ
อธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตาม
อำนาจหนาท่ีท่ีไดกำหนดไว 

5    

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

5    

รวม 10    

        



 
 

 2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน   

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

10    

 3.1 การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคตาง ๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ 
โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ท่ีดำเนินการ
ในพ้ืนท่ีนั้น ๆ  ตรงตอความตองการของ
ประชาชนหรือไมและเปนไปตามอำนาจ
หนาท่ีหรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดำเนินการตาง ๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม 
ซ่ึงเปนไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ี
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

5     

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

5     

รวม 10     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    



 

          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     

 

 

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

5    

 รวม 10    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 

5 โครงการพัฒนา 60    
 
 
 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและดำเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
กำหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 
 
 
 

5    

 5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 
มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective  โครงการ
ตองกำหนดว ัตถุประสงคสอดคลองกับความ
เปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและ
เหตุผล ว ิธ ีการดำเน ินงานตองสอดคลองกับ
ว ัตถ ุประสงค   ม ีความเป นไปได ช ัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5    

 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ มีความ
ชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง 
สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ี
ตองไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน  สามารถระบุ
จำนวนเทาไร  กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย  พ้ืนท่ีดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายใหชัดเจนวา
โครงการนี้จะทำท่ีไหน  เริ่มตนในชวงเวลาใดและ
จบลงเม่ือไร  ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ 
หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไป
วาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง 

5    

 5.4 โครงการม ีความสอดคล องก ั บแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
โครงการสอดคลองกับ (1 ความม่ันคง (2  
การสรางความสามารถในการแขงขัน (3 การ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4 การสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

5    

    



 
(5 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เปน
มิตรตอสิ ่งแวดลอม (6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให
เกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
 
 

 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2 ยึดคน
เปนศูนยกลางการพัฒนา (3 ยึดวิสัยทัศนภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4 ยึดเปาหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5 ยึดหลักการนำไปสู การ
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอ
ยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว ภายใต
แนวทางการพัฒนา (1 การยกระดับศักยภาพการ
แขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสู
รายไดสูง (2 การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ (3 การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4  
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
(5 การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6 การบริหาร
ราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

5    

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ  
Thailand 4.0 
โครงการม ีล ักษณะหร ือสอดคล องก ับการ
ปรับเปลี ่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู  Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจที ่ข ับเคลื ่อน
ดวยนวัตกรรม ทำนอย ไดมาก เชน (1 เปลี่ยน
จากการผลิตสินคา โภคภัณฑ ไปสู ส ินคาเชิง
นวัตกรรม (2 เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื ่อนดวย
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม 
(3 เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสู
การเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติม
เต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและ 
พัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิง 

5    



 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 

 เปรียบเทียบเชนดานเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

    

 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 
โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกำหนดข้ึน 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยก
สวนใดส วนหนึ ่งออกจากกันได  นอกจากนี้
โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการเชื่อมตอ
หรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีได
กำหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

5    

 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการ
เสริมสรางใหประเทศชาติมั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน
ภายใตหลักประชารัฐ 
เปนโครงการที ่ดำเนินการภายใตพื ้นฐานความ
พอเพ ียงท ี ่ประชาชนดำเน ินการเองหร ือร วม
ดำเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน 
ซึ่งมีลักษณะที่จะใหทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ ( LSEP  
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 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึงหลัก
สำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการไดแก (1 
ความประหยัด (Economy) (2  ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3 ความมีประสิทธิผล  
(Effectiveness) (4 ความยุติธรรม (Equity) (5 
ความโปรงใส (Transparency  
 
 
 
 
 
 

5    



 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื ่อการพัฒนาตองให
สอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการ
ทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน 
มีความโปรงใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบ
ได ในเช ิงประจ ักษ มีความคลาดเคล ื ่อนไม
มากกวาหรือไมต่ำกวารอยละหาของการนำไปตั้ง
งบประมาณรายจายในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
เงินสะสม หรือรายจายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบ
อ่ืน ๆ 
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 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI และสอดคลอง
กับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับมีการ
กำหนดดัชนีชี ้ วั ดผลงาน  (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได (measurable) 
ใ ช  บอกประสิ ทธ ิ ผล  (effectiveness) ใ ช 
บ อกประส ิ ท ธ ิ ภ าพ (efficiency) ได เช น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดรอยละ การ
กำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งท่ี
ไดรับ  
(การคาดการณ คาดวาจะไดรบั  
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 5.12 ผลที ่คาดว าจะได ร ับ สอดคล องกับ
วัตถุประสงค ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริง
จากการดำเน ินการตามโครงการพัฒนา ซ่ึง
สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือ
ผลที ่เกิดขึ ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือ
มากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค
ควรคำนึงถึง (1 มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ 
(2 วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได 
(3 ระบุสิ่งท่ีตองการดำเนินงานอยางชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได 
(4 เปนเหตุเปนผล  สอดคลองกับความเปนจริง 
(5 สงผลตอการบงบอกเวลาได  
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รวม 60    
รวมท้ังส้ิน 100    

  
  








