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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. 2565 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 โครงการท่ีไดดำเนินการไป
แลววาสิ่งใดควรดำเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดำเนินการ
ตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดำเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจาก
เรื่องใด จึงไดกำหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้ 

   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. 2565 

 

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

ท้องถ่ิน 
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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 2565 
  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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ป ระจำปงบประมาณ 2565  11  

 
 

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
ถายโอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ
  จํานวนงบประมาณ ใน

แผนพัฒนาทองถิ่น
 จํานวนงบประมาณที่

ดําเนินการ

แผนงาน ในแผนพัฒนาทองถิ่น ที่ดําเนินการ  (บาท)  (บาท)

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 19 1              15,950,000                  333,000 0.53

    1.2 แผนงานการพาณิชย 4 2                 2,000,000                  252,022 1.05

    1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 52 19                 6,441,200               5,886,900 10.00

    1.4 แผนงานการเกษตร 8 0                 4,200,000                             -   0.00

รวม 83 22             28,591,200              6,471,922 11.58

    2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 1                   350,000                    21,200 0.53

    2.2 แผนงานการศึกษา 15 2              13,819,050               6,381,163 1.05

    2.3 แผนงานสาธารณสุข 12 3 1,320,000                  619,999 1.58

    2.4 แผนงานสังคมสังเคราะห 2 1                   600,000                    10,413 0.53

    2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 7 2                 1,690,000                    70,650 1.05

    2.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 13 3                 1,167,000                    30,000 1.58

    2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 7 2                 1,080,000                  157,350
1.05

    2.8 แผนงานงบกลาง 4 8              31,300,000             24,575,862 4.21

รวม 64 22             51,326,050            31,866,637 11.58

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

คิดเปน
รอยละ

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงการพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 หนาที่ 12



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ
  จํานวนงบประมาณ ใน

แผนพัฒนาทองถิ่น
 จํานวนงบประมาณที่

ดําเนินการ

แผนงาน ในแผนพัฒนาทองถิ่น ที่ดําเนินการ  (บาท)  (บาท)

คิดเปน
รอยละ

    3.1 แผนงานการเกษตร 4 2                   300,000                  100,485 1.05

รวม 4 2                  300,000                 100,485 1.05

   4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 8 1                 5,520,000                    47,000 0.53

รวม 8 1               5,520,000                   47,000 0.53

  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 15 1                 6,671,000                    26,574 0.53

  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 0                   815,000                             -   0.00

  5.3 แผนงานการศึกษา 3 0                 1,400,000                             -   0.00

  5.3 แผนงานสาธารณสุข 3 0                 2,050,000                             -   0.00

  5.4 แผนงานเคหะและชุมชน 3 0                 4,050,000                             -   0.00

  5.6 แผนงานงบกลาง 3 0                 1,100,000                             -   0.00

รวม 31 1             16,086,000                   26,574 0.53

รวมทั้งสิ้น 190 48           101,823,250            38,512,618 25.26

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว

รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 หนาที่ 13



14

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของ งบประมาณ  เบิกจาย

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)  (บาท)

1 โครงการกอสรางพรอมติดตั้ง
ไฟฟาสองสวางพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่ 19 บาน
หนองโสน

ไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย หมูที่ 19 

บานหนองโสน ขนาดสูง 8 เมตร จํานวน 7 ตน 

เปนไปตามรูปแบบที่ อบต.สระขวัญกําหนด

       350,000 หมูที่ 19 บานหนอง
โสน

กองชาง        333,000 เลขที่ฎีกา 412 ลว. 
22 ธ.ค. 64 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติมครั้งที่ 5 
หนาที่ 5 ลําดับที่ 1

รวม 1 โครงการ 350,000      บาท 333,000      

รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ที่ โครงการ สถานที่ดําเนินการ หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

 หมายเหตุ
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15

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 1.2 แผนงานการพาณิชย
รายละเอียดของ งบประมาณ  เบิกจาย

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)  (บาท)

1 โครงการขยายเขตประปา หมูที่
 17 บานเนินสะอาด

เพื่อขยายเขตประปา หมูที่ 17 บานเนิน
สะอาด

         41,100 หมูที่ 17 บานเนิน
สะอาด

กองชาง          41,100 เลขที่ฎีกา 1703 
ลว.29 ส.ค.65 
เพิ่มเติมครั้งที่ 9 

หนาที่ 7 ลําดับที่ 20

2 โครงการขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาค (อุดหนุนสวนราชการ)

เพื่ออุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค ในการ
ขยายเขตประปา

       500,000 ในพื้นที่เขตตําบล
สระขวัญ

กองชาง        210,922 เลขที่ฎีกา 1714 ลว.
 8 ก.ย.65 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 9 หนาที่ 7 

ลําดับที่ 22

รวม 2 โครงการ 541,100      บาท 252,022      

รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ที่ โครงการ สถานที่ดําเนินการ หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

 หมายเหตุ
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ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รายละเอียดของ งบประมาณ  เบิกจาย

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)  (บาท)

1 โครงการกอสรางคอนกรีต เสริม
เหล็ก หมูที่ 1 บานน้ําซับ

คอนกรีตเสริมเหล็กเสนบาน นายสมศักดิ์ 
ละครชัยไปบานนายสุรพล  ศรศรี ขนาดกวาง
 5 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอมลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร 
เปนไปตามรูปแบบที่ อบต.สระขวัญ กําหนด

       500,000 หมูที่ 1 บานน้ําซับ กองชาง        500,000 เลขที่ฎีกา 562 ลว.7
 ม.ค.65 ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 88 ลําดับที่ 14

2 โครงการตอเติมและปรับปรุง
ศาลาเอนกประสงค หมูที่ 1 
บานน้ําซับ

ตอเติมและปรับปรุงศาลาเอนกประสงค หมูที่
 1 บานน้ําซับ  เปนไปตามรูปแบบที่ อบต.
สระขวัญกําหนด

       171,000 หมูที่ 1 บานน้ําซับ กองชาง        171,000 เลขที่ฎีกา 1829 ลว.
 21 ก.ย. 65 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
แกไขครั้งที่ 9 หนาที่ 

16 ลําดับที่ 4

รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

 หมายเหตุที่ โครงการ สถานที่ดําเนินการ หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

16
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รายละเอียดของ งบประมาณ  เบิกจาย

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)  (บาท)

 หมายเหตุที่ โครงการ สถานที่ดําเนินการ หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3 โครงการกอสรางคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 2 บานใหมถาวร

คอนกรีตเสริมเหล็กเสนนายทอง นามหาวงษ 
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 
0.15 เมตร พรอมลูกรังไหลทางขางละ 0.50
 เมตร เปนไปตามรูปแบบที่ อบต.สระขวัญ 
กําหนด

       350,000 หมูที่ 2 บานใหม
ถาวร

กองชาง        350,000 เลขที่ฎีกา 1137 ลว.
 27 เม.ย. 65 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.

2561-2565) แกไข
ครั้งที่ 9 หนาที่ 16 

ลําดับที่ 5

4 โครงการวางทอระบายน้ําตอ
จากจุดเดิม หมูที่ 2 บานใหม
ถาวร

วางทอระบายน้ําตอจากจุดเดิม หมูที่ 2 บาน
ใหมถาวร เปนไปตามรูปแบบที่ อบต.สระ
ขวัญกําหนด

         83,000 หมูที่ 2 บานใหม
ถาวร

กองชาง          83,000 เลขที่ฎีกา 1720 ลว.
 30 ส.ค. 65 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
แกไขครั้งที่ 9 หนาที่ 

16 ลําดับที่ 6

5 โครงการกอสรางคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 4 บานทุงพลวง

คอนกรีตเสริมเหล็กเสนบานนายบุญสม  ญา
จิตร ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 159 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พรอมลูกรังไหลทางขางละ 
0.50 เมตร เปนไปตามรูปแบบที่ อบต.สระ
ขวัญ กําหนด

       350,000 หมูที่ 4 บานทุงพลวง กองชาง        350,000 เลขที่ฎีกา 1186 
ลว.10 พ.ค.65 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.

2561-2565)  
หนาที่ 102 ลําดับที่ 

97
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รายละเอียดของ งบประมาณ  เบิกจาย

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)  (บาท)

 หมายเหตุที่ โครงการ สถานที่ดําเนินการ หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

6 โครงการกอสรางคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 6  บานเนินผาสุก

คอนกรีตเสริมเหล็กเสนบานนายมณี  ดอนผา
 ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 81 เมตร
 หนา 0.15 เมตร พรอมลูกรังไหลทางขางละ
 0.50 เมตร  ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลูกรัง
ไหลทางขางละ 0.50 เมตร เปนไปตาม
รูปแบบที่ อบต.สระขวัญ กําหนด

       350,000 หมูที่ 6 บานเนิน
ผาสุก

กองชาง        350,000 เลขที่ฎีกา 988 ลว. 
31 มี.ค. 65 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
 หนาที่ 102 ลําดับที่

 97

7 โครงการกอสรางคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 7 บานใหมไพรวัลย

คอนกรีตเสริมเหล็กเสนซอยขางวัด ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร 
เปนไปตามรูปแบบที่ อบต.สระขวัญ กําหนด

       350,000 หมูที่ 7 บานใหม
ไพรวัลย

กองชาง        350,000 เลขที่ฎีกา 1138 ลว.
 27 เม.ย. 65 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.

2561-2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 9 

หนาที่ 5 ลําดับที่ 10

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานใหม
ไพรวัลย

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7
 บานใหมไพรวัลย

       400,000 หมูที่ 7 บานใหม
ไพรวัลย

กองชาง        320,000 เพิ่มเติมครั้งที่ 9 
หนาที่ 5 ลําดับที่ 9

18
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รายละเอียดของ งบประมาณ  เบิกจาย

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)  (บาท)

 หมายเหตุที่ โครงการ สถานที่ดําเนินการ หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

9 โครงการปรับปรุงซอมแซม 
ถนนดินลูกรัง หมูที่ 8  บาน
คลองปูน

ปรับปรุงซอมแซมถนนดิน ลูกรัง กวาง 5 
เมตร ยาว 665 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
เปนไปตามรูปแบบที่ อบต.สระขวัญกําหนด

       335,000 หมูที่ 8 บานคลอง
ปูน

กองชาง        335,000 เลขที่ฎีกา 1830 ลว.
 21 ก.ย. 65 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
แกไขครั้งที่ 9 หนาที่ 

17 ลําดับที่ 10

10 โครงการกอสรางถนนดินภายใน
หมูบาน หมูที่ 8 บานคลองปูน

เพื่อกอสรางถนนดินภายในหมูบาน หมูที่ 8 
บานคลองปูน

         52,800 หมูที่ 8 บานคลอง
ปูน

กองชาง          52,800 เพิ่มเติมครั้งที่ 9 
หนาที่ 5 ลําดับที่ 9

11 โครงการกอสรางคอนกรีต เสริม
เหล็ก หมูที่ 10 บานคลองคันฉอ

คอนกรีตเสริมเหล็กเสนบานนายพรเทพ 
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 
0.15 เมตร พรอมลูกรังไหลทางขางละ 0.50
 เมตร เปนไปตามรูปแบบที่ อบต.สระขวัญ 
กําหนด

       424,400 หมูที่ 10 บาน
คลองคันฉอ

กองชาง        424,400 เลขที่ฎีกา 560 ลว. 7
 ม.ค. 65 ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) 
แกไขครั้งที่ 9 หนาที่ 

17 ลําดับที่ 12

12 โครงการกอสรางคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 11  บานโคกสําราญ

คอนกรีตเสริมเหล็กเสนบานนายสมบูรณ  อ่ํา
ศรี ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา
 0.15 เมตร พรอมลูกรังไหลทางขางละ 
0.50 เมตร เปนไปตามรูปแบบที่ อบต.สระ
ขวัญ กําหนด

       415,000 หมูที่ 11 บานโคก
สําราญ

กองชาง        373,900 แกไขครั้งที่ 10 หนาที่
 6 ลําดับที่ 1

19



20

รายละเอียดของ งบประมาณ  เบิกจาย

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)  (บาท)

 หมายเหตุที่ โครงการ สถานที่ดําเนินการ หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

13 โครงการกอสรางคอนกรีต เสริม
เหล็ก หมูที่ 12 บานทุงหินโคน

คอนกรีตเสริมเหล็กเสนปากลวยไปพรานบุญ 
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 
0.15 เมตร พรอมลูกรังไหลทางขางละ 0.50
 เมตร เปนไปตามรูปแบบที่ อบต.สระขวัญ 
กําหนด

       350,000 หมูที่ 12 บานทุงหิน
โคน

กองชาง        350,000 เลขที่ฎีกา 559 ลว. 7
 ม.ค.65 ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) 
แกไขครั้งที่ 9 หนาที่ 

18 ลําดับที่ 14

14 โครงการกอสรางคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 16 (บานผูใหญใหญ)

เพื่อกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 16 
(บานผูใหญใหญ)

       500,000 หมูที่ 16 บาน
คลองจานนอย

กองชาง        500,000 แกไขครั้งที่ 9 หนาที่ 
18

15 โครงการกอสรางคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 13 บานวังตีอก 
(บานนายจําเนียร ธงชัย)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงที่ 1
 ขนาดความกวาง 4 เมตร ยาว 24 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พรอมลูกรังไหลทางขางละ 
0.50 เมตร ชวงที่ 2 ขนาดความกวาง 4 
เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอมลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร 
เปนไปตามรูปแบบที่ อบต.สระขวัญ กําหนด

       350,000 บานวังตีอก กองชาง        350,000    เลขที่ฎีกา  
1501/65   ลว.15 
ก.ค.65 ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) 
แกไขครั้งที่ 9 หนาที่ 

18 ลําดับที่ 15
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รายละเอียดของ งบประมาณ  เบิกจาย

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)  (บาท)

 หมายเหตุที่ โครงการ สถานที่ดําเนินการ หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

16 โครงการกอสรางคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 17  บานเนินสะอาด

คอนกรีตเสริมเหล็กเสนบานเนินสะอาดไปหมู
ที่ 7 บานใหมไพรวัลย ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม
ลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร เปนไปตาม
รูปแบบที่ อบต.สระขวัญ กําหนด

       350,000 หมูที่ 17 บานเนิน
สะอาด

กองชาง        350,000 เลขที่ฎีกา 1703 ลว.
 27 ส.ค.65 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติมครั้งที่ 7 
หนาที่ 5 ลําดับที่ 1

17 โครงการวางทอระบายน้ํา
ภายในหมูบาน หมูที่ 19 บาน
หนองโสน

เพื่อวางทอระบายน้ําภายในหมูบาน หมูที่ 19
 บานหนองโสน

       410,000 หมูที่ 19 บานหนอง
โสน

กองชาง        410,000 เลขที่ฎีกา 1714 ลว.
 8 ก.ย.65 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 9 หนาที่ 7 

ลําดับที่ 22

18 โครงการกอสรางคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 20 บานคลองอาง

คอนกรีตเสริมเหล็กเสนบานนางระเบียบ  
เนียมปก ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 159 เมตร
 หนา 0.15 เมตร พรอมลูกรังไหลทางขางละ
 0.50 เมตร เปนไปตามรูปแบบที่ อบต.สระ
ขวัญ กําหนด

       350,000 หมูที่ 20 บาน
คลองอาง

กองชาง ไมสามารถดําเนินการ
ได เนื่องจาก

ขอบัญญัติฯ ไมตรง
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
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รายละเอียดของ งบประมาณ  เบิกจาย

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)  (บาท)

 หมายเหตุที่ โครงการ สถานที่ดําเนินการ หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

19 โครงการกอสรางคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 21 บานสารคาม

คอนกรีตเสริมเหล็กเสนกลุมเมียสาว ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร 
เปนไปตามรูปแบบที่ อบต.สระขวัญ กําหนด

       350,000 หมูที่ 21 บานสาร
คาม

กองชาง        266,800 เลขที่ฎีกา 1326 ลว.
 30 พ.ค.65 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
แกไขครั้งที่ 9 หนาที่ 

19 ลําดับที่ 19

รวม 19 โครงการ 6,441,200   บาท 5,886,900   
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22

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของ งบประมาณ  เบิกจาย

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)  (บาท)

1

โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับ
สาธารณภัยและปองกันภัยแก
ประชาชน

เพื่อใหประชาชนไดรับความรู
และมีความสามารถในการ
รับมือกับเหตุฉุกเฉินในชุมชน
ของตนเอง และเตรียมความ
พรอมในการปองกันภัยมากขึ้น
 และเกิดความตระหนักใน
ความปลอดภัยดานสาธารณภัย
 รวมทั้งกอใหเกิดความรวมมือ
รวมใจในการปองกันสาธารณ
ภัยของประชาชนในทุกระดับ

40,000 อบต.สระขวัญ สํานักปลัด         21,200 หนาที่ 164 ลําดับที่ 2

รวม 1 โครงการ 40,000        บาท        21,200

รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่ โครงการ สถานที่ดําเนินการ หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565)

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

2.2 แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของ งบประมาณ  เบิกจาย

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)  (บาท)

1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ สนับสนุนคาใชจายการบริหาร 1,618,925 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5 ศูนย กองการศึกษา 1,562,041.00 หนาที่ 166 ลําดับที่ 3

บริหารสถานศึกษา สถานศึกษา เชน คาอาหาร คาจัดการ ได� แก�  

เรียนการสอน (คารายหัว) คาหนังสือ 1.ศพด. ร.ร. บานน้ําซับเจริญ

เรียน คาอุปกรณการเรียน 2. ศพด. บานใหมถาวร

คาเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ 3. ศพด. ร.ร. บานคลองมะละกอ

4. ศพด. บานเนินผาสุก

5. ศพด. บานทุงหินโคน

2

โครงการอาหารกลางวัน เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน

ใหกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลสระขวัญ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน

 10 โรงเรียน ดังนี้

4,712,400 โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลสระขวัญ 

จํานวน 10 โรงเรียน

กองการศึกษา 4,819,122 หนาที่ 168 ลําดับที่ 8

1. โรงเรียนบานทุงหินโคน

2. โรงเรียนบานน้ําซับเจริญ

3. โรงเรียนบานคลองคันฉอ

4. โรงเรียนบานเนินผาสุก

5. โรงเรียนบานใหมถาวร

6. โรงเรียนบานทุงพลวง

7. โรงเรียนบานเขาขา

8. โรงเรียนธรรมยานประยุต

9. โรงเรียนบานแกงสีเสียด

10. โรงเรียนบานคลองมะละกอ

รวม 2 โครงการ 6,331,325   บาท 6,381,163.00

รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
 (พ.ศ.2561-2565)

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ที่ โครงการ สถานที่ดําเนินการ หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

2.3 แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของ งบประมาณ  เบิกจาย

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)  (บาท)

1
โครงการควบคุมและปองกัน

ไขเลือดออก

1. รณรงคและประชาสัมพันธ           2.

 อบรมใหความรู

400,000 อบต.สระขวัญ กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดลอม
         399,860 หนาที่ 171 ลําดับที่ 1

2

โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา  1. อบรมใหความรู                       2.

 ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบาใหกับสุนัขและแมว

200,000 อบต. สระขวัญ กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดลอม

             199,999 หนาที่ 171 ลําดับที่ 2

3

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับ

คณะกรรมการหมูบานในเขตพื้นที่ตําบล

สระขวัญ ทั้ง 21 หมูบาน

420,000 หมูที่ 1 - 21 กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดลอม

             420,000 หนาที่ 217 ลําดับที่ 2

รวม 3 โครงการ 1,020,000 บาท 619,999        

 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565)

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่ โครงการ สถานที่ดําเนินการ หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห
รายละเอียดของ งบประมาณ  เบิกจาย

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)  (บาท)

1

โครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในเขต
พื้นที่ตําบลสระขวัญ

เพื่อชวยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในเขต
พื้นที่ตําบลสระขวัญ

415,000 อบต.สระขวัญ สํานักปลัด         10,413 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หนาที่ 6 
ลําดับที่ 1

รวม 1 โครงการ 415,000 บาท

 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565)

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่ โครงการ สถานที่ดําเนินการ หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห
รายละเอียดของ งบประมาณ  เบิกจาย

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)  (บาท)

1

โครงการวันตนไมประจําชาติ 1. บํารุงรักษาตนไม กําจัดวัชพืช ณ พื้นที่
ปกปกรักษา                         2. ดูแล
เปลี่ยนสายรัดขึ้นทะเบียนพรรณไม ณ 
พื้นที่ปกปกรักษา

10,000 พื้นที่สาธารณะใน
เขตรับผิดชอบ
ตําบลสระขวัญ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

          2,960 หนาที่ 178 ลําดับที่ 4

2

โครงการอบรมผูประกอบ
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

1. สํารวจขอมูลผูประกอบการกิจการอัน
เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภทเลี้ยง
สัตว/รานคา/สถานีบริการน้ํามัน/ชางเสริม
สวย/ชางตัดผม/ชางเชื่อม ในเขตพื้นที่
ตําบลสระขวัญ

70,000 โรงแรมจันทรา 
อําเภอเมืองสระแกว
 จังหวัดสระแกว

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

        67,690 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หนาที่ 17 
ลําดับที่ 1

2. จัดทําโครงการเพื่อเสนอผูบริหาร
พิจารณาอนุมัติ

3. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
โครงการ/ชี้แจงรายละเอียดโครงการตอ
คณะกรรมการ

4. อบรมใหความรูแกผูประกอบกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ

รวม 1 โครงการ 80,000 บาท        70,650

 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)

รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ที่ โครงการ สถานที่ดําเนินการ หนวยงานที่รับผิดชอบ
หลัก
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

2.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รายละเอียดของ งบประมาณ  เบิกจาย

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)  (บาท)

1

โครงการฝกอบรมอาชีพใหกับ

ประชาชน

จัดฝกอบรมใหความรูดานอาชีพ

ใหกับประชาชนในเขตพื้นที่ตําบล

สระขวัญ

30,000 อบต. สระขวัญ สํานักปลัด            30,000  หนาที่ 181 ลําดับที่ 5

รวม 11 โครงการ 30,000 บาท        30,000

รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565)

ที่ โครงการ สถานที่ดําเนินการ หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

2.7 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของ งบประมาณ  เบิกจาย

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)  (บาท)

1
โครงการจัดงานวันลอยกระทง จัดงานวันลอยกระทง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565

200,000 อบต. สระขวัญ กองการศึกษา 127,350.00 หนาที่ 185 ลําดับที่ 4

2

โครงการสืบสานวัฒนธรรมเบื้อง

บูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแกว

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับที่ทํา

การปกครองอําเภอเมืองสระแกว

30,000 ที่ทําการปกครองอําเภอ

เมืองสระแกว

กองการศึกษา

30,000 ฎีกา 600/65

รวม 2 โครงการ 230,000 บาท 157,350.00

รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่ โครงการ สถานที่ดําเนินการ หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565)

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

2.8 งบกลาง
รายละเอียดของ งบประมาณ  เบิกจาย

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)  (บาท)

1

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจายเปนคาเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมในอัตรา
รอยละ 5 ของคาจาง

250,000 อบต. สระขวัญ อบต. สระขวัญ

160,084         

หนาที่ 204 ลําดับที่ 1

2

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อจายเปนคาเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทนลูกจางจาก
การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจาก
การปฏิบัติงาน

10,000 อบต. สระขวัญ อบต. สระขวัญ            29,463 หนาที่ 204 ลําดับที่ 2

3

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปบริบูรณ
ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวน

18,662,400 อบต. สระขวัญ อบต. สระขวัญ

17,916,600    

หนาที่ 186 ลําดับที่ 2

4

เบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพความ
พิการใหแกผูพิการที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑที่กําหนด

5,349,600 อบต. สระขวัญ อบต. สระขวัญ       5,091,000 หนาที่ 186 ลําดับที่ 3

5

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส ที่แพทยไดรับรองและทํา
การวินิจฉัยแลว

204,000 อบต. สระขวัญ อบต. สระขวัญ

193,500         

หนาที่ 186 ลําดับที่ 4

 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการที่ สถานที่ดําเนินการ หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
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30

รายละเอียดของ งบประมาณ  เบิกจาย

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)  (บาท)

 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)

โครงการที่ สถานที่ดําเนินการ หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

6

เงินสํารองจาย เพื่อจายเปนเงินสํารองจายกรณี
ฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยพิบัติ
ที่เกิดขึ้น

502,577 อบต. สระขวัญ อบต. สระขวัญ

25,751           

7

สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

707,459 อบต. สระขวัญ อบต. สระขวัญ

         720,534

หนาที่ 204 ลําดับที่ 3

8

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ

438,930 อบต. สระขวัญ อบต. สระขวัญ          438,930

รวม 8 โครงการ 26,124,966 บาท 24,575,862   
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31

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม

3.1 แผนงานการเกษตร
รายละเอียดของ งบประมาณ  เบิกจาย

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)  (บาท)

1 โครงการวันตนไมประจําชาติ จัดกิจกรรม บํารุงรักษาตนไม
หรือปลูกตนไม หรือกิจกรรม
ดูแลเปลี่ยนสายรัดขึ้นทะเบียน
พรรณไม ณ พื้นที่ปกปกรักษา

10,000  อบต.สระขวัญ กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

             2,960 หนาที่ 178 ลับที่ 4

2 โครงการฝกอบรมใหความรูดาน
เกษตรกรรม

ฝกอบรมใหความรูดาน
เกษตรกรรม

50,000 อบต.สระขวัญ สํานักปลัด            97,525 หนาที่ 187 ลับที่ 1

รวม 2 60,000 บาท 100,485     

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่ โครงการ สถานที่ดําเนินการ หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565)
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ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว

4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
รายละเอียดของ งบประมาณ  เบิกจาย

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)  (บาท)

1 โครงการตลาดดีของดีวิถีชุมชน 1. การจัดแสดงและจําหนาย

สินคาของชุมชน

          50,000 อบต.สระขวัญ สํานักปลัด           47,000 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนาที่ 22 

ลําดับที่ 2

2. การประชาสัมพันธและจูงใจให

เกิดการซื้อขายและเขาใชบริการ

จากตลาดชุมชน

รวม 1 50,000 บาท 47,000         

 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565)

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่ โครงการ สถานที่ดําเนินการ หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รายละเอียดของ งบประมาณ  เบิกจาย

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)  (บาท)

1 โครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดําริ "เราทํา
ความดีดวยหัวใจ"

จัดกิจกรรมเพื่อเปนการสรางความสมัคร
สมาน สามัคคีของประชาชน ในการทํา 
กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน เพื่อ
พัฒนาพื้นที่ในชุมชน ตางๆ ใหมีความ
เจริญและเกิดประโยชนตอ ชุมชนอยาง
ถาวร

       100,000 อบต.สระขวัญ สํานักปลัด         26,574 หนาที่ 175 ลําดับ
ที่ 13

รวม 1 โครงการ       100,000 บาท        26,574

 หมายเหตุ

รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ที่ โครงการ สถานที่ดําเนินการ หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดของ งบประมาณ  เบิกจาย

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)  (บาท)

1 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้ จํานวน 5 ตัวๆ ละ 

5,700 บาท

28,500
กองสาธารณสุขฯ

อยูระหวางดําเนินการ ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น

2 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 4 ตัวๆ ละ 

10,000 บาท
40,000

กองสาธารณสุขฯ
อยูระหวางดําเนินการ ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น

3 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะทํางาน ผอ. จํานวน 1 ตัวๆ 

ละ 30,000 บาท
30,000

กองสาธารณสุขฯ
อยูระหวางดําเนินการ ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น

4 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All in One 

จํานวน 1 เครื่อง
23,000

กองสาธารณสุขฯ
23,000         ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น

5 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 

VA จํานวน 1 เครื่อง
2,500

กองสาธารณสุขฯ
2,500           ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น

6 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบ

ดับเบิ้ลแคบ จํานวน 1 คัน

850,000      

กองสาธารณสุขฯ

อยูระหวางดําเนินการ ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น

รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีครุภัณฑ

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565)

ที่
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

หมายเหตุประเภทแผนงาน หมวด
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1.4  ผลท่ีไดรับจากการดำเนินงาน 
        ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญไดดำเนินงานโครงการตางๆ ประจำปงบประมาณ 2565 
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. 2565 
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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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

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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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

  

2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจาย
งบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เชน สรุปสถานการณการ
พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ การประเมินผล
การนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถ่ินในเชิงคุณภาพ 

1 1 

  

2.9 ผลท่ีไดรับจากการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เชน ผลท่ีไดรับ/ผลท่ีสำคัญ ผลกระทบ และสรุปปญหาอุปสรรคการ
ดำเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข 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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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

  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 3 

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 3 

รวม 10 6 
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ลำดับ 
ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

3 
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

5 5 

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 5 

รวม 10 10 
4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 

5 5 

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 10 
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5 โครงการพัฒนา 60  

  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 5 
  

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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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 5 

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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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 5 
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 96 
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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. 2565 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 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ป ระจำปงบประมาณ 2565  49 
 

 
แบบประเมินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
 

1.2 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน คะแนน รอยละของ

คะแนนเต็ม เต็ม ท่ีได 
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 
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1.3 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

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
ท่ีได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

3 ยุทธศาสตร 65     

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

10 10 100 

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

3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

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

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 

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

3.4 วิสัยทัศน 

5 5 100 
วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลอง
กับโอกาสและศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

3.5 กลยุทธ 

5 5 100 
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทำตามอำนาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนำไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให
บรรลุวิสัยทัศนนั้น 

3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 

5 5 100 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ
สนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน
ท่ีได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 

5 5 100 
ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร 

  3.8 แผนงาน 

5 5 100 
  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน 
นำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

5 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 28 ตุลาคม 2565 
เปนดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนนเต็ม 

 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 10 100 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 6 60 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 10 100 
4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 10 100 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60   
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ มีความชัดเจนนำไปสูการตั้ง

งบประมาณ   ไดถูกตอง  
5 5 100 

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
5 5 100 

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 5 100 
 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 5 100 

 5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 5 100 
รวมคะแนน 100 96 96 

 
  1  พบวาประเด็นการสรุปสถานการณการพัฒนา ไดคะแนนสูงสุด 10 คะแนน คิดเปนรอยละ 
100 ของคะแนนในประเด็นการสรุปสถานการณการพัฒนา  

  2 พบวาประเด็น การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ ไดคะแนนต่ำสุด 6 คะแนน คิดเปนรอยละ 60 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 3 30  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนนเต็ม 

 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

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

5 3 30  

รวม 10 6 60  

        

 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 5 100   

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

5 5 100   

รวม 10 10 100   
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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 5 100   

 

 

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 5 100  

 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 
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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 5 100  
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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  



 

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

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองให
สอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการ
ทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน 
มีความโปรงใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบ
ได ใน เชิ งประจักษ  มีความคลาดเคลื่ อน ไม
มากกวาหรือไมต่ำกวารอยละหาของการนำไปตั้ง
งบประมาณรายจายในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
เงินสะสม หรือรายจายพัฒนาที่ ปรากฏใน
รูปแบบอ่ืน ๆ 

5 5 100  

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI และสอดคลอง
กับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับมีการ
กำหนดดัชนีชี ้ วัดผลงาน  (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได (measurable) 
ใช บ อกป ระสิท ธิผ ล  (effectiveness) ใช 
บ อ ก ป ระส ิท ธ ิภ าพ (efficiency) ได เชน การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดรอยละ การ
กำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่
ไดรับ  
(การคาดการณ คาดวาจะไดรับ  

5 5 100  

 5.12 ผลที่ คาดวาจะได รับ  สอดคลองกับ
วัตถุประสงค ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดข้ึนไดจริง
จากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ ง
สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือ
ผลที่ เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือ
มากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค
ควรคำนึงถึง (1 มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ 
(2 วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได 
(3 ระบุสิ่งที่ตองการดำเนินงานอยางชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได 
(4 เปนเหตุเปนผล  สอดคลองกับความเปนจริง 
(5 สงผลตอการบงบอกเวลาได  

5 5 100  

รวม 60 60 89  
รวมท้ังส้ิน 100 96 96  
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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 19 1 - 15,950,000 333,000 

   ๑.2 แผนงานการพาณชิย 4 2 - 2,000,000 252,022 

   ๑.3 แผนงานอุตสาหกรรม 52 19 - 6,441,200 5,886,900 
   ๑.4 แผนงานการเกษตร 8 - - 4,200,000 - 

รวม 83 22 11.58 28,591,200 6,471,922 

๒  ยุทธศาสตรการพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน      

   ๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 1 - 350,000 21,200 

   ๑.๒ แผนงานการศึกษา 15 2 - 13,819,050 6,381,163 

   ๑.๓ แผนงานสาธารณสุข 12 3 - 1,320,000 619,999 

   ๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห 2 1 - 600,000 10,413 

   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 7 2 - 1,690,000 70,650 

   ๑.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 13 3 - 1,167,000 30,000 

   ๑.๗ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ 

7 2 - 1,080,000 157,350 

   ๑.๘ แผนงานงบกลาง 4 8 - 31,300,000 24,575,862 

รวม 64 22 11.58 51,326,050 31,866,637 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ป ระจำปงบประมาณ 2565  65 
 

ยุทธศาสตร 
จำนวน 
โครงการ 

จำนวน 
โครงการท่ี
ดำเนินการ

จริง 

รอยละ 
งบประมาณ 

(บาท  

งบประมาณ 
ท่ีดำเนินการ 

๓  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการเกษตรและ
สิ่งแวดลอม 

     

   ๑.๑ แผนงานการเกษตร 4 2 - 300,000 100,485 

รวม 4 2 1.05       300,000  100,485 

๔  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการทองเที่ยว        

   ๑.๑ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ 

8 
1 - 

5,520,000 
47,000 

รวม 7 1 0.53 5,520,000 47,000 

๕  ยุทธศาสตรดานการบริหารจดัการ        

   ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 15 1 - 6,671,000 26,574 

   ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 - - 815,000  

   ๑.๓ แผนงานการศึกษา 3 - - 1,400,000  

   ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข 3 - - 2,050,000  

   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 3 - - 4,050,000  

   ๑.๖ แผนงานงบกลาง 3 - - 1,100,000  

รวม 31 1 0.53 16,086,000 26,574 

รวมทั้งสิ้น 190  48 25.26 101,823,250  38,512,618 
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สวนท่ี 4 สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
------- 

1. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
 1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา   จำนวน 
โครงการ    
   ตาม
แผนพัฒนา 

ป 2565 

การดำเนินงาน รอยละของ
โครงการที่ได
ปฏิบัติจริง 
ป 2565 

ไดดำเนินการ ไมได
ดำเนินการ เสร็จแลว อยูระหวาง

ดำเนินการ 
     รวม 

1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 83 22  22 61 11.58 
2.ดานคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

64 22  22 42 11.58 

3.ดานเกษตรและ
สิง่แวดลอม 

4 2  2 2 1.05 

4.ดานการทองเท่ียว 8 1  1 7 0.53 
5.ดานการบริหารจัดการ 31 1  1 30 0.53 

รวม 190 48  48 142 25.26 
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 1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญไดดำเนินการตามแผนพัฒนา ซ่ึงเปนเครื่องมือในการแปลง
นโยบายคณะผูบริหาร และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาซ่ึง
แสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ลายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมี 
โครงการ/กิจกรรมท่ีจะตองดำเนินการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีตั้งไวในแตละยุทธศาสตร    
    
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา จำนวนโครงการ 
 

จำนวน โครงการ 
ที่ปรากฏอยูในแผน 

โครงการ 
ที่ไดปฏิบัติจริง 

รอยละ 

1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 83 22 11.58 
2.ดานคุณภาพชีวิตประชาชน 64 22 11.58 
3.ดานเกษตรและสิงแวดลอม 4 2 1.05 
4.ดานการทองเท่ียว 8 1 0.53 
5.ดานการบริหารจัดการ 31 1 0.53 

รวม 190 48 25.26 
 
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 5 
 
จำนวนโครงการตามแผน ป 2565 จำนวนโครงการท่ีนำมาจากแผนพัฒนาทองถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565 เพ่ือจัดทำขอบัญญัติ  
ปงบประมาณ 2565 

คิดเปนรอยละ 

ยุทธศาสตรท่ี 1    
จำนวน  83  โครงการ 22 โครงการ 11.58 

ยุทธศาสตรท่ี 2    
จำนวน  64  โครงการ 34 โครงการ 17.89 

ยุทธศาสตรท่ี 3    
จำนวน  4  โครงการ 3 โครงการ 1.58 

ยุทธศาสตรท่ี 4   
จำนวน  8  โครงการ 2 โครงการ 1.05 

ยุทธศาสตรท่ี 5   
จำนวน  31  โครงการ 6 โครงการ 3.15 

รวม 190  โครงการ 67 โครงการ 35.26 
 
 
  คิดเปนรอยละในการนำโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 มาจัดทำ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. โครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 จำนวน  190 โครงการ 
2. โครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ท่ีนำมาจัดทำขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 67 โครงการ 
คิดเปนรอยละ =    67  x 100 = 35.26 
           190 

 
 
 
 



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

1.4 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
 

จำนวน โครงการ 
ตามขอบัญญตั ิ

ปงบประมาณ 2565 

การดำเนินงาน รอยละของโครงการ 
ที่ไดปฏิบัติจริง 

ไดดำเนินการ ไมได
ดำเนินการ 

ป 2565 
เสร็จแลว อยูระหวาง

ดำเนินการ 
     รวม  

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 22 14 - 14 8 11.58 
2. ดานคุณภาพชีวิตประชาชน 34 16 - 16 18 17.89 
3. ดานเกษตรและสิงแวดลอม 3 2 - 2 1 1.58 
4. ดานการทองเท่ียว 2 1 - 1 1 1.05 
5. ดานการบริหารจัดการ 6 1 - 1 5 3.15 

รวม 67 34 - 34 33 35.26 
 
โครงการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ คิดเปนรอยละ 35.26 ของคะแนนเต็ม 

เนื่องจากชื่อโครงการ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) รวมท้ังการกำหนดตัวชี้วัด KPI ของบางโครงการพัฒนา
ยังไมชัดเจนเทาท่ีควร  
 
2. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
 2.1 ผลกระทบในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต 

1 เกิดการพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดำเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองผาน
กระบวนการหลายข้ันตอน สลับซับซอน 

2 ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทำแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน  
3 ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุด 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 และdารเขารวมกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
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 




