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คํานํา 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กําหนดให้มี
การดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

 

ดังน้ันเพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าว 
มีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสนวน จึงได้
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสนวน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 – เดือนกันยายน พ.ศ.2563)  ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ
ติดตามให้นายกองค์การบริการส่วนตําบลสนวน  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับน้ีจะ
สามารถเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนและทําให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นตําบลสนวน 
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ส่วนที ่1 
บทนํา 

 
1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล   พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสนวน  จึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความสําคัญ ดังน้ี 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
สนวนหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดําเนินการหรือไม่ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กําหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดําเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสนวน ตรวจสอบดูว่า
แผนงานโครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการทดสอบผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  ว่าดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่   ทําให้ทราบ
และกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทําให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น      
(พ.ศ. 2561 - 2564) โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลสนวน  ผู้บริหารระดับหัวหน้าสํานัก/ผู้อํานวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล
สนวนสภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตําบลสนวน 
  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดําเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งน้ี และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดําเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นต้ัง
รับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเม่ือมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตําบล
สนวน  ให้เกิดประโยชน์เพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดําเนินการ สิ่ง
เหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความย่ังยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ต้ังไว้ได้อย่างดีย่ิง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรดําเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดําเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องน้ันว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดําเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กําหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
  1. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลสนวน ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กําหนดไว้ สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กําหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดําเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจําเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลสนวน 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลสนวน 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ผู้บริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  ที่จะต้องผลักดันให้การดําเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ประชาชนในตําบลสนวน
ชุมชนหรือสังคมส่วนร่วมมากที่สุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กําหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี  
  (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     
  (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

  1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจํานวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวน 2 คน 
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  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือกจํานวน 2 คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลสนวน 
ต้องดําเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังน้ี 
  1. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น      
โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตําบลสนวน 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กําหนด  โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น          
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดําเนินการต่อไป 
  2. การกําหนดแนวทางและวธิีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลสนวน   
ได้กําหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  ดังน้ี 
  2.1 การกําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเร่ิมดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร  มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกําหนดตัวช้ีวัด : KPI) 
ถ้ากําหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากน้ันศึกษาว่า
ผู้ใช้ผลการนําผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใดข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร         
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนําผลที่ได้มา
กําหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนําวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก      
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากน้ันสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเคร่ืองมือ 
  2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดําเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กําหนดไว้ ซึ่งสิ่งสําคัญที่ต้องการในช้ันน้ี คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังน้ัน แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นตํ่า
ตามท่ีกําหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีกําหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย              
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จํานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน     
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เก่ียวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กําหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งน้ี การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหน่ึงๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
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รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3 
  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสนวนต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลสนวน
โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนําเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสนวนหรือผู้เก่ียวข้องหรือผู้มี
อํานาจในสํานัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป  
ซึ่งอาจกระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสนวนมีอํานาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสนวนโดยอย่าง
น้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถ่ิน สภาท้องถ่ิน รายงานผล เสนอ

 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 
 

ประก าศผลก า ร ติ ดต า มแล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในตําบลสนวนทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสนวน ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้
ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดย
การสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อํานาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ     
ที่ได้กําหนดขึ้นหรือการนําไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดําเนินการสํารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลสนวน
กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังน้ี 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสนวนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผ่านมาทุก
ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กําหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนําไปกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลสนวน 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเคร่ืองมือที่มีอยู่จริง
ในองค์การบริหารส่วนตําบลสนวนมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  ซึ่งสามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จํานวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพทําให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กําหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจําเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตําบลและอาจรวมถึง
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อําเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลสนวน
กําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สําคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล  การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสํารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทําไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลสนวน เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลสนวน
กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังน้ี 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการน้ีจะทําการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดน้ันเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการจัด
งานประเพณีวันลอยกระทง  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความ      
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลสนวน  ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสนวน  มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน  (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม        
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(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตําบลสนวน 
  3.4 การสํารวจ (surveys) ในที่ น่ีหมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจําเป็น ความต้องการของประชาชนในตําบลสนวน  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  จะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไว้เป็น
หลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจําเป็น
อย่างย่ิงที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลสนวน 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สําคัญคือ การนําไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดําเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใช้สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ดังน้ี 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดําเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะทําให้วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทําให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทําให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะนําไปจัดทําเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทําให้ได้รับความ
เช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน  ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เน้ือหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ ผู้บริหารระดับสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสนวน  สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอํานาจหน้าที่  นอกจากน้ียังสามารถกําหนดมาตรการต่าง ๆ สําหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทําให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  แต่ละคน แต่ละสํานัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทํางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทําให้เป้าหมายขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสนวน  เกิดความสําเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสนวน 
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ส่วนที ่2 
การติดตามและประเมินผล 

   
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กําหนด
ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  ที่กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดบุรีรัมย์ อําเภอห้วยราช และแผนชุมชนตําบลสนวน     
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสนวนมีรายละเอียด ดังน้ี 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน อบต. สนวนน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
       ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านส่งเสริมการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ                
         สิ่งแวดล้อม   
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสมรรถนะการเมืองการบริหารความเข้มแข็งของ 
         ชุมชน 
 

       2) เป้าประสงค์ประกอบด้วย 
         1. ประชาชน เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้และอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
             ศิลปวัฒนธรรม 
         2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เขม้แข็งสามารถพึ่งตนเองได้ 
          3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวก 
         4. สังคมเกษตรและฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         5. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
         6. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและสร้างสังคมน่าอยู่ 
 
       4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้าน อบต.สนวนน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
        1. ส่งเสริมให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน 
        2. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตพ้ืนที่ 
        3. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครอบครัวมีความอบอุ่น 
        4. ส่งเสริมและบูรณาการ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแบบองค์รวม 
        5. ส่งเสริมสร้างค่านิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก 
เยาวชนและประชาชน 
        6. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในเขตพ้ืนที่ 
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        7. การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่ 
        8. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมี
พลานามัยที่สมบูรณ์ 
 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้าน ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
        1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ดูแลและรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายนํ้า ทางระบายนํ้าให้
การใช้สัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก 
        2. ก่อสร้างและปรับปรุงรักษา แหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
        3. ขยายเขตไฟฟ้าและพัฒนาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพ้ืนที่ 
        4. พัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวให้เป็นไปตามศักยภาพของชุมชน 
        5. การดูแลรักษา อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและการส่งเสริมสนับสนุน
วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น 
        6. การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศลิปะอันดีของครอบครัวและชุมชน 
 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านส่งเสริมการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
        1. ก่อสร้างและปรับปรุงรักษา แหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตรในเขตพ้ืนที่ 
        2. การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดําเนินชีวิต 
        3. การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนนํากลับมาใช้ประโยชน์ 
        4. การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรกัษาต้นไม้ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ 
        5. การให้ความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        6. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทําการเกษตรปลอดสารพิษ 
 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาสมรรถนะการเมืองการบริหารความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
        1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
ภายในองค์กร 
        2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการสนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับ
การศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูน ความรู้ 
        3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการทุจริตคอรัปช่ัน 
        4. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน 
 
       5) วิสัยทัศน์  
        “อบต.สนวนน่าอยู่ มีความรู้คู่คุณธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่งคง 
ชุมชนเข้มแข็ง” 
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    1.2 โครงการแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 -2565 
    1.2.1 แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  หว้งปี 2563 
              รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสญัญา มีดังน้ี 

                      

  
ยุทธศาสตร์ โครงการ งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น

สัญญา 

1 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการจัดการ
ระบบจราจร 

50,000.00 - - -

2 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการสนับสนนุ
อาหารเสริมนม 

852,710.00 825,479.16 1/2563 31/10/2563

3 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการสนับสนนุค่า
ใช้สอยสนับสนุน
สถานศึกษา 

537,070.00 534,570.00 853/2563 26/06/2563

4 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการอบรม
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

50,000.00 - - โอนลด
(30,000) 

5 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

50,000.00 49,290.00 352/2563 29/11/2563

6 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการรณรงคแ์ละ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

250,000.00 65,565.82 891/2563 19/07/2563

7 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

การแพทย์ฉุกเฉิน 
อบต.สนวน 

660,000.00 468,838 1222/2563 30/09/2563

8 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในตําบล
สนวน 

50,000.00 - - - 

9 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการจัดฝึกอบรม
ค่ายเด็กและเยาวชน
ตําบลสนวน 

50,000.00 50,000.00 120/2563 16/09/2563

10 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการส่งเสริม
อาชีพและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินองค์การ
บริหารส่วนตําบล
สนวน 

50,000.00 50,000.00 118/2563 16/09/2563

11 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการสนับสนนุ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

7,377,600.00 3,929,800.00 1210/2563 27/09/2563

12 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการสนับสนนุ
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

2,640,000.00 1,446,400.00 1211/2563 27/09/2563
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13 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการสนับสนนุ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

18,000.00 6,000.00 1212/2563 27/09/2563

14 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการสมทบ
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถ่ินหรือ
พ้ืนท่ี 

90,000.00 86,418.00 262/2563 27/12/2563

15 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ตําบลสนวน 

350,000.00 349,896.00 1142/2563 16/09/2563

16 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการ
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์

10,000.00 10,000.00 869/2563 02/07/2563

17 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการกิ่ง
กาชาดอําเภอห้วย
ราช 

10,000.00 10,000.00 1/2563 12/12/2563

18 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน 

1,480,000.00 1,355,960.00 760/2563 26/05/2563

19 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

50,000.00 35,304.00 267/2563 15/01/2563

20 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  

47,000.00 36,429.00 56/2563 22/03/2563

21 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการสืบ
สานพระราชปณธิาน
สมเด็จย่าต้านมะเร็ง
เต้านม บ้านสวายจีก
น้อย หมู่ 1 

4,600.00 4,600.00 00783/2563 29/09/2563
 

22 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการ
รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO 
Be Number One 
ของทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี บ้านสวาย
จีกน้อย หมู่ 1 

10,100.00 10,100.00 00783/2563 24/09/2563
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23 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
บ้านสวายจีกน้อย 
หมู่ 1 

5,300.00 5,300.00 00783/2563 29/09/2563
 

24 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการสืบ
สานพระราชปณธิาน
สมเด็จย่า ต้านมะเร็ง
เต้านม บ้านสนวน
นอก หมู่ 2 

4,600.00 4,600.00 00784/2563 29/09/2563
 

25 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการ
รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO 
Be Number One 
ของทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี บ้านสนวน
นอก หมู่ 2 

10,100.00 10,100.00 00784/2563 29/09/2563
 

26 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
บ้านสนวนนอก    
หมู่ 2 

5,300.00 5,300.00 00784/2563 29/09/2563
 

27 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการสืบ
สานพระราชปณธิาน
สมเด็จย่า ต้านมะเร็ง
เต้านม บ้านสนวนใน 
หมู่ 3 

4,600.00 4,600.00 00785/2563 29/09/2563
 

28 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการ
รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO 
Be Number One 
ของทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี บ้านสนวน
ใน หมู่ 3 

10,100.00 10,100.00 00785/2563 29/09/2563
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29 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
บ้านสนวนใน หมู่ 3 

5,300.00 5,300.00 00785/2563 29/09/2563
 

30 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการสืบ
สานพระราชปณธิาน
สมเด็จย่า ต้านมะเร็ง
เต้านม บ้านแซะซอ 
หมู่ 4 

4,600.00 4,600.00 00786/2563 29/09/2563
 

31 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการ
รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO 
Be Number One 
ของทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี บ้านแซะ
ซอ หมู่ 4 

10,100.00 10,100.00 00786/2563 29/09/2563
 

32 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
บ้านแซะซอ หมู่ 4 

5,300.00 5,300.00 00786/2563 29/09/2563
 

33 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี บ้าน
สวายจีกน้อย หมู่ 5 

4,600.00 4,600.00 00787/2563 29/09/2563
 

34 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการ
รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO 
Be Number One 
ของทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี บ้านสวาย
จีกน้อย หมู่ 5 

10,100.00 10,100.00 00787/2563 29/09/2563
 



 หน้า 14 
 

35 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการ
รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO 
Be Number One 
ของทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี บ้านสวาย
จีกน้อย หมู่ 5 

10,100.00 10,100.00 00787/2563 29/09/2563
 

36 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
บ้านสวายจีกน้อย 
หมู่ 5 

5,300.00 5,300.00 00787/2563 29/09/2563
 

37 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการสืบ
สานพระราชปณธิาน
สมเด็จย่าต้านมะเร็ง
เต้านม บ้านจบก  
หมู่ 6 

4,600.00 4,600.00 00788/2563 29/09/2563
 

38 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการ
รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO 
Be Number One 
ของทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี บ้านจบก 
หมู่ 6 

10,100.00 10,100.00 00788/2563 29/09/2563
 

39 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
บ้านจบก หมู่ 6 

5,300.00 5,300.00 00788/2563 29/09/2563
 

40 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการสืบ
สานพระราชปณธิาน
สมเด็จย่า ต้านมะเร็ง
เต้านม บ้านโคกกลัน 
หมู่ 7 

4,600.00 4,600.00 00789/2563 29/09/2563
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41 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการ
รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO 
Be Number One 
ของทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี บ้าน โคก 
กลัน หมู่ 7 

10,100.00 10,100.00 00789/2563 29/09/2563
 

42 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี    
บ้านโคกกลัน หมู่ 7 

5,300.00 5,300.00 00789/2563 29/09/2563
 

43 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการสืบ
สานพระราชปณธิาน
สมเด็จย่า ต้านมะเร็ง
เต้านม บ้านพลวง
น้อย หมู่ 8 

4,600.00 4,600.00 00790/2563 29/09/2563
 

44 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการ
รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO 
Be Number One 
ของทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี บ้านพลวง
น้อย หมู่ 8 

10,100.00 10,100.00 00790/2563 29/09/2563
 

45 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
บ้านพลวงน้อย หมู่ 
8 

5,300.00 5,300.00 00790/2563 29/09/2563
 

46 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการสืบ
สานพระราชปณธิาน
สมเด็จย่า ต้านมะเร็ง
เต้านม บ้านระกา 
หมู่ 9 

4,600.00 4,600.00 00791/2563 29/09/2563
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47 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการ
รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO 
Be Number One 
ของทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี บ้านระกา 
หมู่ 9 

10,100.00 10,100.00 00791/2563 29/09/2563
 

48 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
บ้านระกา หมู่ 9 

5,300.00 5,300.00 00791/2563 29/09/2563
 

49 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการสืบ
สานพระราชปณธิาน
สมเด็จย่าต้านมะเร็ง
เต้านม บ้านหนอง
โพธ์ิ หมู่ 10 

4,600.00 4,600.00 00792/2563 29/09/2563
 

50 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการ
รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO 
Be Number One 
ของทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี บ้านหนอง
โพธ์ิ หมู่ 10 

10,100.00 10,100.00 00792/2563 29/09/2563
 

51 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
บ้านหนองโพธ์ิ     
หมู่ 10 

5,300.00 5,300.00 00792/2563 29/09/2563
 

52 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการสืบ
สานพระราชปณธิาน
สมเด็จย่าต้านมะเร็ง
เต้านม บ้านหนองบัว   
หมู่ 11 

4,600.00 4,600.00 00793/2563 29/09/2563
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53 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการ
รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO 
Be Number One 
ของทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี บ้านหนอง
บัว หมู่ 11 

10,100.00 10,100.00 00793/2563 29/09/2563
 

54 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
บ้านหนองบัว หมู่ 
11 

5,300.00 5,300.00 00793/2563 29/09/2563
 

55 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการสืบ
สานพระราชปณธิาน
สมเด็จย่าต้านมะเร็ง
เต้านม บ้านโคก
สุวรรณ หมู่ 12 

4,600.00 4,600.00 1085/62 29/09/2563
 

56 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการ
รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO 
Be Number One 
ของทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี บ้านโคก
สุวรรณ หมู่ 12 

10,100.00 10,100.00 1085/62 29/09/2563
 

57 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
บ้านโคกสุวรรณ   
หมู่ 12 

5,300.00 5,300.00 1085/62 29/09/2563
 

58 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและฝึก
ทบทวน อปพร.อบต.
สนวน 

300,000.00 150,056.00 654/62 17/06/2562
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59 อบต.สนวนน่าอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการจัดกิจกรรม
เข้าร่วมงานประเพณี
มหกรรมว่าวอีสาน
จังหวัดบุรีรัมย์ 

100,000.00 100,000.00 300/62 18/01/2562

60 ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

70,000.00 20,596.00 15/2562 17/12/2561

61 ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ 

100,000.00 89,134.00 56/2562 07/05/2562

62 ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

โครงการจัดงานวัน
สําคัญทางศาสนา
และวันสําคัญทาง
ราชการ 

100,000.00 59,099.00 994/2562 28/08/2562

63 ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด(สนวน
เกมส์) 

350,000.00 324,192.00 128/2562 13/12/2561

64 ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีข้ึนเขา
พนมรุ้งจังหวัด
บุรีรัมย์ 

10,000.00 10,000.00 2/2562 12/03/2562

65 ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

อุดหนุนโครงการจัด
งานวันรัฐพิธี 

10,000.00 10,000.00 3/2562 03/12/2561

66 ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา คสล. บ้าน
หนองโพธ์ิ  หมู่ 10 

404,500.00 403,000.00 4/2562 21/05/2562

67 ส่งเสริมการเกษตร
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการฝึกอบรม
การบริหารจัดการ
ขยะ 

50,000.00 49,430.00 97/62 26/09/2562

68 ส่งเสริมการเกษตร
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกต้นไม้และดูแล
รักษาต้นไม้ 

50,000.00 45,960.00 86/2562 09/09/2562
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69 การพัฒนา
สมรรถนะการเมือง
การบริหารความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการจัดทําแผนท่ี
ภาษี 

100,000.00 90,000.00 9/2562 03/09/2562

70 การพัฒนา
สมรรถนะการเมือง
การบริหารความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการ
ประชาสัมพันธ์และ
การจัดเก็บภาษี
เคลื่อนท่ี 

30,000.00 350.00 43/2562 21/03/2562

71 การพัฒนา
สมรรถนะการเมือง
การบริหารความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน/
ประชาคมท้องถ่ิน 

24,000.00 24,000.00 973/2562 09/08/2562

72 การพัฒนา
สมรรถนะการเมือง
การบริหารความ
เข้มแข็งของชุมชน 

อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด 

45,000.00 44,820.00 977/2562 09/08/2562

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า 20 
 

เงินอุดหนนุเฉพาะกิจประจําปงีบประมาณ 2563 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

อนุมัติ 
ทําสัญญา/ เบิกจ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
   
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

รหัสทางหลวงท้องถ่ิน บร.ถ. 162 - 004 
สายทางบ้านสนวนนอก หมู่ท่ี 2 – บ้านแซะ
ซอ หมู่ท่ี 4  ตําบลสนวน  กว้าง  6  เมตร 
ยาว 2,120 เมตร  หนา 0.15  เมตร 
 

9,418,000 9,170,000 248,000 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถ่ิน บร.ถ. 162 – 005  
สายทางบ้านระกา  หมู่ท่ี  9  บ้านสวายจีก
น้อย  หมู่ท่ี 5  ตําบลสนวนกว้าง 6 เมตร 
ยาว เชื่อม หมู่ 7 บ้านโคกกลัน 
 

9,900,000 8,888,000 อยู่ระหว่างดําเนินการ 
1,012,000 

 

3 โครงการขุดลอกหนองระเบิก หมู่ท่ี 2 บ้าน
สนวนนอก  ตําบลสนวน  มีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 46,728  ลูกบาศก์เมตร 
 

2,968,000 1,847,000 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 
1,121,000 

4 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ท่ี 3  ตําบลสนวนตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า 
 

2,468,000 2,178,000 อยู่ระหว่างดําเนินการ 
290,000 

 

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวไหม ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
6,500 เมตร  
 

9,581,000 9,275,000 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 
306,000 

 

6 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนภายในพ้ืนท่ีอบต.สนวน ตําบล
สนวน หมู่ท่ี 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 516.00 ตรม. 

248,000 247,000 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 
1,000 
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ส่วนที ่3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารสว่นตําบลสนวน 
ประเดน็การพจิารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน ๒๐ ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณแ์ละศักยภาพ ๒๐ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตรป์ระกอบด้วย ๖๐ ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) (๕) 
     ๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารสว่นตําบลสนวน 
ประเดน็การ
พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พืน้ฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งนํ้า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกต้ัง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

๒๐ 
(๓) 

(๒) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ
ช่วงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๓) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) (๒) 

(๔) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๕) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การทอ่งเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) (๒) 

(๖) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลกึ ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) (๒) 

(๗) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นํ้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๘) การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสําหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) (๓) 

 
 
 
 
 



 หน้า 23 
 

 
ประเดน็การ
พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณแ์ละ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลอ้งยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

๒๐ 
(๕) 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) (๓) 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  (๓) 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสงัคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) (๓) 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มผีลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) (๓) 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดําเนินงานได้แก่ S-Strengit    
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ    
T-Therat(อุปสรรค) 

(๓) (๓) 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

๖๐ 
(๑๐) 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยทุธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 
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ประเดน็การ
พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้

๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคลอ้งกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) (๕) 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทําตามอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการให้บรรลวิุสัยทัศน์น้ัน 

(๕) (๕) 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕) (๕) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึง่เกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนําไปสู่ผลสําเรจ็ทางยุทธศาสตร์  

(๕) (๕) 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสู่การทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(๕) (๕) 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุม่จังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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ส่วนที ่4  
สรุปผล ข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะ 

 
๔.๑  สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
      ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด้วย ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.๒๕61 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ 
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

ดังน้ันเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์   ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด 
ทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตําบลสนวนจึงขอประกาศผลการดําเนินงานการ
จัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงานรวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น       
ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหาร
จัดการองค์การบริหารส่วนตําบลสนวน 
 

๔.2 ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น       
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗  ลงวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๘  เรื่อง  เร่งรัดการนําเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณานําเข้าข้อมูลใน
ระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓)  น้ัน 
  เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสนวนประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕62 – กันยายน ๒๕๖3) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุ
เป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การ
บริหารส่วนตําบลสนวนจึงได้ดําเนินการนําเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ในระบบ e-plan  และได้นําข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนคร้ังน้ี  ซึ่งในครั้งน้ีก็ยังควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้มีประสิทธ์ิภาพและประสิทธ์ิผลต่อไปในคร้ังหน้า 
ดังน้ี 

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล  คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสนวน   ควรมีเสนอการกําหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้
เป็นสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย 

2.  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     คณะกรรมการฯ ควรมีการนําผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสําคัญ   ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น   
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือรับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่
เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือนํามากําหนด
แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทํา 
โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม  เพราะอาจจะทําให้สิ้นปีงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตําบลจะไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจ
ทําให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดําเนินงาน  เพราะไม่สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตาม
ความต้องการสูงสุดของประชาชน   

5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการ 
อนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดย
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนา
กลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาที่ย่ังยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 
 

 
ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตําบลสนวน 

เรื่อง   ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63   

…………………………………………………………….. 
 

                   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กําหนดให้มี
การดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   
 

  ในการน้ี ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลสนวน ได้เสนอผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕65)  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  เสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสนวน   
 
    ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน      
 

ประกาศ  ณ  วันที่  18  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕63 
  

 
 

   (นายธนิตศักด์ิ  รังสิพุฒิศักด์ิ) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสนวน 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ตามแนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลสนวน 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

องค์การบรหิารส่วนตําบลสนวน 
อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย ์
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แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสนวน 
ประเดน็การพจิารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑.  การสรปุสถานการณก์ารพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนําแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏบิตัิในเชิงปริมาณ ๑๐ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนําแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏบิตัิในเชิงคณุภาพ ๑๐ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพจิารณา ๑๐ ๑๐ 
๕.  โครงการพฒันา  ประกอบด้วย ๖๐ ๕๘ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) (๕) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๕) (๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่งคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) (๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) (๓) 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
คาดว่าที่จะได้รับ 

(๕) (๕) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘ 
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แนวทางเบื้องตน้ในการใหค้ะแนนแนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสนวน 
ประเดน็ 

การพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

๑. การสรปุ
สถานการณก์าร
พฒันา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการ
นําแผนพฒันาท้องถ่ิน
ไปปฏบิตัใินเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือนํามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตน่ังเอง
ว่าเป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จํานวนที่ดําเนินการจริง
ตามท่ีได้กําหนดไว้เท่าไร จํานวนที่ไม่สามารถดําเนินการได้มีจํานวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ที่ได้กําหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีก่ระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๓. การประเมินผลการ
นําแผนพฒันาท้องถ่ิน
ไปปฏบิตัใินเชิง
คณุภาพ 

๑) การประเมนิประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ดําเนินการในพ้ืนที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอํานาจหน้าที่หรือไม ่ประชาชนพ่ึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดําเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีก่ระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพฒันา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในมิติต่างๆ จนนําไปสูก่ารจัดทํา
โครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการ 
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ ๑๐ 
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ประเดน็ 
การพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได ้

๕. โครงการพฒันา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของช่ือโครงการ 
 
 
 
๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสู่การ
ต้ังงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดําเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๕๘ 
(๕) 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกําหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (๕) 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจํานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทําที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคอืกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) (๕) 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส
ความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มัง่คั่ง ย่ังยืน 

(๕) (๕) 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสู่ปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การ
รองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสรา้งความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) 
การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 

(๕) (๕) 
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ประเดน็ 
การพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได ้

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องThailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งคั่ง ย่ังยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทําน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินคา้
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (๕) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กําเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกสว่นใดส่วนหน่ึง
ออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กําหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) (๕) 

เป็นโครงการที่ดําเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดําเนินการเองหรือร่วมดําเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลกัษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแลว้ด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) (๕) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคญั ๕ ประการในการ
จัดทําโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) (๕) 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) (๓) 
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ประเดน็ 
การพจิารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการกําหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดร้อยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕) (๕) 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคํานึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสําเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดําเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


