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คำนำ 

ด'วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด'วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท'องถ่ิน 
พ.ศ. 2548  แก'ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข'อ 29  ได'กำหนดให'มีการดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท'องถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน'าท่ีดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท'องถ่ิน ซ่ึง
คณะกรรมการจะต'องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได'จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู'บริหารท'องถ่ิน  เพ่ือให'ผู'บริหารท'องถ่ินเสนอต�อสภาท'องถ่ิน  และคณะกรรมการ
พัฒนาท'องถ่ิน พร'อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให'ประชาชนในท'องถ่ินทราบในท่ี
เป@ดเผยภายในสิบห'าวันนับแต�วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าวและต'องป@ดประกาศไว'เปAนระยะเวลา
ไม�น'อยกว�าสามสิบวันโดยอย�างน'อยป�ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม  

 ดังนั้น เพ่ือให'เปAนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล�าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตำบลสนวน จึงได'ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค�การบริหารส�วนตำบลสนวน ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2564  ข้ึน เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ี
ได'จากการติดตามให'นายกองค�การบริหารส�วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเปAนว�ารายงานผลการติดตาม
ฉบับนี้จะสามารถเปAนประโยชน�อย�างยิ่งในการพัฒนาท'องถ่ิน สามารถแก'ไขปBญหาให'กับประชาชนได' และ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส�วนที่ 1  บทนำ 
------- 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป8นกระบวนการท่ีแตกต�างกันมีจุดหมาย ไม�
เหมือนกัน แต�กระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวข'องสัมพันธ�กัน และเม่ือนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช'ด'วยกันอย�างเหมาะสม จะช�วยให'นายกองค�การบริหารส�วนตำบลสนวน 
พนักงานส�วนตำบล พนักงานจ'าง สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลสนวน และส�วนงานท่ีเก่ียวข'อง สามารถกำกับ
ดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท'องถ่ินตามแผนงาน โครงการได'อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท'องถ่ินขององค�การบริหารส�วนตำบลสนวน จึงเป8นการติดตามผลท่ีให'ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู'รับผิดชอบแต�ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค�การบริหารส�วน
ตำบลสนวน หรือกิจกรรมต�าง ๆ ท่ีดำเนินการหรือไม�ได'ดำเนินการตามแผนพัฒนาท'องถ่ินท่ีได'กำหนดไว'หรือไม� 
รวมท้ังงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช'ปMจจัยหรือทรัพยากรต�าง ๆ ในการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตำบลสนวน ตรวจสอบดู
ว�าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได'รับปMจจัยหรือทรัพยากรท้ังด'านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ี
กำหนดไว'หรือไม�อย�างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว�าได'ผลตรงตามเปOาหมายท่ีกำหนดไว'หรือไม�เพียงใด มีปMญหา
อุปสรรคอะไรบ'าง ท้ังในด'านการจัดทำแผนพัฒนาท'องถ่ิน การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท'องถ่ิน และข้ันตอนต�าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท'องถ่ิน 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป8นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค�กรปกครองส�วนท'องถ่ินว�าดำเนินการได'ตามเปOาหมายท่ีกำหนดไว'หรือไม� ทำให'
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได'อย�างเป8นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทำให'ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ�อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปMญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท'องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต�าง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากนายกองค�การบริหารส�วนตำบล สมาชิก
สภาองค�การบริหารส�วนตำบลสนวน ปลัดองค�การบริหารส�วนตำบลสนวน ผู'บริหารระดับหัวหน'าสำนัก/
ผู'อำนวยการกอง บุคลากรขององค�การบริหารส�วนตำบลสนวน สภาพพ้ืนท่ีและผู'มีส�วนเก่ียวข'องเพ่ือนำไปสู�การ
ปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให'เกิดความสอดคล'องกับสภาพพ้ืนแวดล'อมในสังคมภายใต'ความต'องการและ
ความพึงพอใจของประชาชนตำบลสนวน 

  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู�การวางแผนการพัฒนาในป�ต�อ ๆ ไปเพ่ือให'เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค�าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ต'องเร�งรีบดำเนินการและจะต'องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต�าง ๆ ท่ีเป8นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร'างให'เกิดจุดแข็งนี้ และ
เม่ือพบปMญหาและอุปสรรคก็จะต'องต้ังรับให'ม่ัน รอโอกาสท่ีจะดำเนินการและต้ังม่ันอย�างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งท่ีเป8นปMญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดอ�อนต'องหยุดและถดถอยปMญหาลงให'ได' ดำเนินการปรับปรุงให'ดี
ข้ึนต้ังรับให'ม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดท'ายเม่ือมีโอกาสก็จะต'องใช'พันธมิตรหรือผู'มีส�วนได'เสียในองค�การบริหารส�วน
ตำบลสนวน ให'เกิดประโยชน�เพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต�าง ๆ พร'อมการปรับปรุงและเร�งรีบ
ดำเนินการ สิ่งเหล�านี้จะถูกค'นพบเพ่ือให'เกิดการพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท'องถ่ินโดยการติดตามและ
ประเมินผลซ่ึงส�งผลให'เกิดกระบวนการพัฒนาอย�างเข'มแข็งและมีความยั่งยืน เป8นไปตามเปOาหมายประสงค�ท่ีตั้งไว'
ได'อย�างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค%ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท'องถ่ินมุ�งค'นหาแผนงาน โครงการท่ีได'ดำเนินการไปแล'วว�า
สิ่งใดควรดำเนินการต�อไปตามวัตถุประสงค�ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว�างดำเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท'องนั้นว�ามีปMญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปOาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาท'องถ่ินท่ีไม�ได'ดำเนินการเป8นเพราะเหตุใด เกิดปMญหาจากเรื่องใด จึงได'กำหนดเป8นวัตถุประสงค�ได'
ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป8นเครื่องมือในการบริหารราชการท'องถ่ินขององค�การบริหารส�วนตำบลสนวน ซ่ึงจะช�วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน'าท่ีของหน�วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให'ดีข้ึน มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให'ทราบความก'าวหน'าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเปOาหมายท่ีกำหนดไว' สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปMญหา อุปสรรคในการพัฒนาท'องถ่ินตามภารกิจท่ีได'กำหนดไว' 
  3. เพ่ือเป8นข'อมูลสำหรับเร�งรัด ปรับปรุง แก'ไข ข'อบกพร�องของการดำเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการท่ีไม�เหมาะสมหรือหมดความจำเป8นขององค�การบริหารส�วนตำบลสนวน 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช'จ�ายงบประมาณขององค�การบริหารส�วนตำบลสนวน 
  5. เพ่ือสร'างความรับผิดชอบของนายกองค�การบริการส�วนตำบล ปลัด ผู'บริหารระดับสำนัก/กองทุก
ระดับขององค�การบริหารส�วนตำบลสนวน ท่ีจะต'องผลักดันให'การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต�าง ๆ เป8นไป
อย�างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค�กับให'เกิดประโยชน�กับผู'มีส�วนได'เสีย ผู'มีส�วนเก่ียวข'อง ประชาชนใน
ตำบลสนวน หรือสังคมส�วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร'อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ]ายต�าง ๆ ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด'วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท'องถ่ิน พ.ศ. 
2548 และแก'ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข'อ 29 กำหนดว�า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท'องถ่ิน มีอำนาจหน'าท่ี ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท'องถ่ิน 
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท'องถ่ิน (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได'จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท'องถ่ิน ต�อผู'บริหารท'องถ่ินเพ่ือให'ผู'บริหารท'องถ่ินเสนอต�อสภาท'องถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาท'องถ่ิน พร'อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท'องถ่ินให'ประชาชนใน
ท'องถ่ินทราบในท่ีเปaดเผย ภายในสิบห'าวันนับแต�วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าว และต'องปaดประกาศ
ไว'เป8นระยะเวลาไม�น'อยกว�าสามสิบวันโดยอย�างน'อยป�ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป� (4) แต�งต้ัง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช�วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท'องถ่ิน มีจำนวน 11 คน ประกอบด'วย  
  1)  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลสนวนท่ีสภาองค�การบริหารส�วนตำบลสนวนคัดเลือก 
จำนวน 3 คน  
  2)  ผู'แทนประชาคมท'องถ่ินท่ีประชาคมท'องถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู'แทนหน�วยงานท่ีเก่ียวข'องท่ีนายกองค�การบริหารส�วนตำบลสนวน คัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน'าส�วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู'ทรงคุณวุฒิท่ีนายกองค�การ
บริหารส�วนตำบลสนวน คัดเลือก จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท'องถ่ินขององค�การบริหารส�วนตำบลสนวน 
ต'องดำเนินการให'การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท'องถ่ินบรรลุวัตถุประสงค�ตามแผนพัฒนาท'องถ่ิน ดังนี้ 
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  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท'องถ่ิน โดย
การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห'วงเวลาให'เหมาะสมกับองค�การบริหารส�วนตำบลสนวน 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท'องถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห'วงเวลาท่ี
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได'ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได'จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท'องถ่ินต�อ 
นายกองค�การบริหารส�วนตำบลสนวน เพ่ือดำเนินการต�อไป 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท'องถ่ินของนายกองค�การบริหารส�วนตำบล
สนวน ได'กำหนดการแบ�งข้ันตอนเพ่ือเป8นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตำบลสนวน ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค�และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร�
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท'องถ่ิน จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข'อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว�ามี
วัตถุประสงค�หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว'หรือไม� (ซ่ึงดูได'จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ'ากำหนดไว'แล'วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป8นผู'รับผิดชอบ ใครเป8นผู'ใช'ผลการติดตาม เป8นต'น จากนั้นศึกษาว�า
ผู'ใช'ผล การนำผลไปใช'ประโยชน�อย�างไร เม่ือใด ข'อมูลหลัก ๆ ท่ีต'องการคืออะไร ต'องการให'รายงานผลอย�างไร มี
ข'อเสนอแนะในการติดตามผลอย�างไร ซ่ึงการศึกษาดังกล�าวอาจใช'วิธีสัมภาษณ�และ/หรือสังเกตแล'วนำผลท่ีได'มา
กำหนดเป8นวัตถุประสงค�และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค�และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข'อ 
2.1 มาวิเคราะห� แล'วเขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบด'วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค�การติดตาม
แหล�งข'อมูล เวลาท่ีเก็บข'อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข'อมูล และวิธีการวิเคราะห�ข'อมูล จากนั้นสร'างเครื่องมือซ่ึงส�วน
ใหญ�จะเป8นแบบสัมภาษณ�หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท'องถ่ิน เป8นการดำเนินการตามวัตถุประสงค�และ
ข้ันตอนท่ีได'กำหนดไว' ซ่ึงสิ่งสำคัญท่ีต'องการในชั้นนี้ คือ ข'อมูลจากแหล�งต�าง ๆ ดังนั้น แม'จะวางแผนพัฒนา
ท'องถ่ินไว'ดีและได'ข'อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต�ถ'าในเชิงปริมาณได'น'อยก็ต'องติดตามเพ่ิมจนกว�าจะได'ครบ
ข้ันต่ำตามท่ีกำหนดไว'ตามแผนพัฒนาท'องถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะห�ข'อมูล เป8นการวิเคราะห�ตามวัตถุประสงค�ของการติดตามท่ีกำหนดไว' แต�ละ
โครงการตามตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว' โดยอาจใช'วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช�น การแจงนับ ค�าร'อยละ ค�าเฉลี่ย ค�า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน จำนวน เป8นต'น หรืออาจใช'การวิเคราะห�แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท� (Gantt chart) หรืออาจใช'หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี
องค�การบริหารส�วนตำบลสนวน 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท'องถ่ินเป8นการรายงานให'ผู'เก่ียวข'องทราบโดยรายงานตามแบบ
ท่ีกำหนดไว'ตามแผนพัฒนาท'องถ่ิน ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได'ตามความเหมาะสมขององค�การบริหารส�วนตำบลสนวน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป8น
รายงานเชิงเทคนิคซ่ึงประกอบด'วยก็ได' ความเป8นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค�และประโยชน�
ท่ีคาดว�าจะได'รับจากการติดตาม ซ่ึงจะปรากฏในส�วนท่ี 2 และส�วนท่ี 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท'องถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงได'จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตำบลสนวน ต�อนายกองค�การ
บริหารส�วนตำบลสนวน เพ่ือให'นายกองค�การบริหารส�วนตำบลสนวน เสนอต�อสภาองค�การบริหารส�วนตำบล
สนวน และคณะกรรมการพัฒนาท'องถ่ินขององค�การบริหารส�วนตำบลสนวน โดยอย�างน'อยป�ละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป� 
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  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให'เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก'ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตำบลสนวน หรือผู'เก่ียวข'องหรือผู'มี
อำนาจในสำนัก กอง ฝ]ายต�าง ๆ ได'รับรายงานสรุปแล'วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก'ไขปMญหาท่ีได'จากรายงานสรุป 
ซ่ึงอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได'ตามความเหมาะสมต�อนายกองค�การบริหารส�วน
ตำบลสนวน 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตำบลสนวนมีอำนาจ
หน'าท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได'จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อนายกองค�การ
บริหารส�วนตำบลสนวน เพ่ือให'นายกองค�การบริหารส�วนตำบลสนวนเสนอต�อสภาองค�การบริหารส�วนตำบล
สนวน และคณะกรรมการพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตำบลสนวนโดยอย�างน'อยป�ละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป� 

ข้ันตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท'องถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป8นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ�หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตำบลสนวน ใช'ในการเก็บข'อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณา
เลือกใช'เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท'องถ่ินได'คิดสร'างไว'เพ่ือใช'
ในการติดตามและประเมินผล  เช�น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส�วนประมาณค�า และวิธีการ เป8นต'น และหรือโดย
การสร'างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท'องถ่ินได'แก� แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ�  (Interview) และแบบสังเกตการณ�  (Observation) เป8นต'น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป อำนาจ
หน'าท่ี ภารกิจขององค�การบริหารส�วนตำบลสนวน รวมถึงผู'มีส�วนได'เสียในท'องถ่ินรวมท้ังเกณฑ�มาตรฐาน แบบ

นายกองค�การ

บริหารส�วน

ตำบลสนวน 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

องค�การบริหาร

ส�วนตำบลสนวน 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

นายกองค�การ

บริหารส�วน

ตำบลสนวน 

สภาองค�การ

บริหารส�วน

ตำบลสนวน 

รายงาน เสนอ 

ตั้งข"อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกองค�การ

บริหารส�วน

ตำบลสนวน 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให"ประชาชนในองค�การบริหารส�วนตำบลสนวนทราบ

ในท่ีเป+ดเผยภายในสิบห"าวัน นับแต�วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าวและต"องป+ดประกาศไว"เป-น

ระยะเวลาไม�น"อยกว�าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 
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ต�าง ๆ  ท่ีได'กำหนดข้ึนหรือการนำไปทดลองใช'เพ่ือปรับปรุงแก'ไขแล'ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท'องถ่ินไปใช'ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข'อมูล วิเคราะห�ข'อมูล 
สรุปข'อมูลท่ีเป8นจริงต�อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท'องถ่ินขององค�การบริหารส�วนตำบลสนวน 
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท'องถ่ินขององค�กรปกครอง
ส�วนท'องถ่ินอย�างน'อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผ�านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได'จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อ 
นายกองค�การบริหารส�วนตำบลสนวน ภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให'นายกองค�การบริหารส�วนตำบลสนวน เสนอ
สภาองค�การบริหารส�วนตำบลสนวน ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
  1.2 ความสอดคล'อง (Relevance) เป8นความสอดคล'องของยุทธศาสตร� แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ท่ีได'กำหนดข้ึนมีความสอดคล'องและนำไปกำหนดเป8นวิสัยทัศน�ขององค�การบริหารส�วนตำบล
สนวน 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด'วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ� เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือท่ีมีอยู�
จริงในองค�การบริหารส�วนตำบลสนวน มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก'าวหน'า (Progress) กรอบของความก'าวหน'าแผนงาน โครงการต�าง ๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเป8นโครงการในรอบ 5 ป�  วัดได'จากช�องป�งบประมาณและท่ีผ�านมา โครงการท่ีต�อเนื่องจาก
ป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป8นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ�กันระหว�าง
ผลผลิตหรือผลท่ีได'รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช'ไปในการพัฒนาท'องถ่ินขององค�การบริหารส�วนตำบลสนวนซ่ึง
สามารถวัดได'ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จำนวน ระยะเวลา เป8นต'น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป8นผลท่ีได'จากประสิทธิภาพทำให'เกิดผลลัพธ�และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวัดได'ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได'เฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวัดเป8น
ความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป8นต'น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห�สภาพแวดล'อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป8นท่ีจะต'อง
วิเคราะห�สภาพแวดล'อมขององค�การบริหารส�วนตำบลสนวน ท้ังในระดับหมู�บ'านและระดับตำบล และอาจรวมถึง
อำเภอห'วยราช และจังหวัดบุรีรัมย�ด'วย เพราะว�ามีความสัมพันธ�และปฏิสัมพันธ�ในเชิงการพัฒนาท'องถ่ินแบบองค�
รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท'องถ่ินขององค�การบริหารส�วนตำบลสนวน 
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค�ประกอบใหญ� ๆ ท่ีสำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู'เข'าร�วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
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    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต�าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปOาหมายเพ่ือมุ�งตอบปMญหาการติดตามและประเมินผลได'อย�างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท'องถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได' 
    2) การสำรวจ (survey) เป8นการรวบรวมข'อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู'รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว'แล'ว หรืออาจเป8นข'อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต'องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนท่ีจากผู'มีส�วน
เก่ียวข'อง เจ'าหน'าท่ี บุคลากรขององค�การบริหารส�วนตำบลสนวน เป8นข'อมูลท่ีมีอยู�ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต'องการ ซ่ึงศึกษาได'โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได' 
  3.  กำหนดเครื่องมือท่ีใช.ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท'องถ่ินขององค�การบริหารส�วนตำบลสนวน 
กำหนดเครื่องมือท่ีใช'ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบต�าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช'
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป8นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท'องถ่ิน เช�น การทดสอบ
และการวัดก�อสร'างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ'าน หมู�ท่ี 1 (จะใช'การทดสอบและการวัดอย�างไร) 
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำป� (จะใช'การทดสอบและการวัดอย�างไร) เป8นต'น 
  3.2 การสัมภาษณ� (Interviews) อาจเป8นการสัมภาษณ�เด่ียว หรือกลุ�มก็ได' การสัมภาษณ�เป8น
การยืนยันว�า ผู'มีส�วนเก่ียวข'อง ผู'ได'รับผลกระทบมีความเก่ียวข'องและได'รับผลกระทบในระดับใด โดยท่ัวไปการ
สัมภาษณ�ถูกแบ�งออกเป8น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ�แบบเป8นทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-
formal interview) ซ่ึงใช'แบบสัมภาษณ�แบบมีโครงสร'าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ� และการ
สัมภาษณ�แบบไม�เป8นทางการ (informal interview) ซ่ึงคล'าย ๆ กับการพูดสนทนาอย�างไม�มีพิธีรีตองไม�เคร�งครัด
ในข้ันตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การ
บริหารส�วนตำบลสนวน ใช'การสังเกตเพ่ือเฝOาดูว�ากำลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท'องถ่ินขององค�การบริหารส�วน
ตำบลสนวน มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบ
มีส�วนร�วม (Participant observation) เป8นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข'าไปใช'ชีวิต
ร�วมกับประชาชาชนในหมู�บ'านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร�วมกัน (2) การสังเกตแบบไม�มีส�วนร�วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป8นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร'าง และความสัมพันธ�ของผู'มีส�วนได'เสียในองค�การบริหารส�วนตำบลสนวน 
  3.4 การสำรวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู' 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป8น ความต'องการของประชาชนในตำบลสนวน คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตำบลสนวน จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว'เป8น
หลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร�และโครงการมีความจำเป8น
อย�างยิ่งท่ีจะต'องใช'เอกสาร ซ่ึงเป8นเอกสารท่ีเก่ียวข'องกับยุทธศาสตร�การพัฒนา ปMญหาความต'องการของ
ประชาชนในท'องถ่ิน สาเหตุของปMญหา แนวทางการแก'ไขปMญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปOาประสงค� 
ค�าเปOาหมาย กลยุทธ� แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน�ขององค�การบริหารส�วนตำบลสนวน 
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5. ประโยชน%ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน�ท่ีสำคัญคือ การนำไปใช'แก'ไขปMญหาต�าง ๆ ระหว�างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช'สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท'องถ่ินในอนาคต ประโยชน�ต�าง ๆ แยกเป8น
หัวข'อได' ดังนี้ 
  1. ได'ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ�ต�าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท'องถ่ินและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซ่ึงจะทำให'วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได'ทราบถึงข'อดี ข'อเสีย ข'อบกพร�องต�าง ๆ ตลอดจนปMจจัยท่ีทำให'แผนพัฒนาท'องถ่ินและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท'องถ่ินมีปMญหา ทำให'สามารถแก'ไขได'ทุกจุด ตรงเปOาหมายอย�างทันท�วงที ท้ังใน
ปMจจุบันและอนาคต 
  3. ช�วยให'การใช'ทรัพยากรต�าง ๆ เกิดความประหยัด คุ'มค�าไม� เสียประโยชน� ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท'องถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห�ข'อมูลต�าง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความต'องการ สภาพปMญหาต�าง ๆ 
ท่ีจะนำไปจัดทำเป8นโครงการเพ่ือพัฒนาท'องถ่ิน เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข'อมูลท่ีเป8นจริง ทำให'ได'รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู'มีส�วนได'เสีย หน�วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรต�าง ๆ 
  5. กระตุ'นให'ผู'ปฏิบัติงานและผู'เก่ียวข'องกับการพัฒนาท'องถ่ิน การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต�อหน'าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร'นในการแก'ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข'อมูลให'เป8นปMจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค�การบริหารส�วนตำบลสนวน ปลัด ผู'บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ]ายต�าง 
ๆ ขององค�การบริหารส�วนตำบลสนวน สามารถวินิจฉัย สั่งการได'อย�างถูกต'อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท'องถ่ินให'สอดคล'องกับสภาพความเป8นจริงและตามอำนาจหน'าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต�าง ๆ 
สำหรับการปรับปรุงแก'ไขและปOองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได'  
  7. ทำให'ภารกิจต�าง ๆ ของบุคลากรในองค�การบริหารส�วนตำบลสนวน แต�ละคน แต�ละสำนัก/กอง/
ฝ]ายต�าง ๆ มีความสอดคล'องกัน ประสานการทำงานให'เป8นองค�รวมของหน�วยงาน ทำให'เปOาหมายขององค�การ
บริหารส�วนตำบลสนวน เกิดความสำเร็จตามเปOาหมายหลัก มีความสอดคล'องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให'เป8นไปและตรงตามวัตถุประสงค�ของโครงการ 
กิจกรรม งานต�าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือได'รับการบริการประชาชนในเขตตำบลสนวน 
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ส�วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
---------------- 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ป1งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1.1 ยุทธศาสตร%การพัฒนาท.องถ่ิน 
   1.1.1 แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�การบริหารส�วนตำบลสนวน เป8นแผนยุทธศาสตร�ท่ีกำหนด
ระยะเวลา 5 ป� พ.ศ. 2561 - 2565 ซ่ึงเป8นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค�การบริหารส�วนตำบลสนวน 
ท่ีกำหนดยุทธศาสตร� การพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตำบลสนวน ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน� พันธกิจ และจุดมุ�งหมาย
เพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล'องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ�นดิน ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย� อำเภอห'วยราช และแผนชุมชนตำบลสนวน  
   1.1.2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�การบริหารส�วนตำบลสนวนมีรายละเอียด ดังนี้ 
      1) ยุทธศาสตร�ประกอบด'วย 
     ยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด'าน อบต.สนวน น�าอยู�มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
     ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด'านส�งเสริมเศรษฐกิจและการท�องเท่ียว    
     ยุทธศาสตร�ท่ี  3 ด'านส�งเสริมการเกษตรและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล'อม 
     ยุทธศาสตร�ท่ี 4 ด'านการพัฒนาสมรรถนะการเมืองการบริหารและความเข'มแข็งของชุมชน 

     2) เปOาประสงค�ประกอบด'วย 
     1. ประชาชน เด็กและเยาวชนได'รับการศึกษาเรียนรู'และอนุรักษ�ฟ|}นฟูศิลปวัฒนธรรม 
     2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีภูมิคุ'มกันทางสังคมท่ีเข'มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได' 
     3. พัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐานให'มีความสะดวก 
     4. สังคมเกษตรและฟ|}นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม 
     5. การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน 
     6. การส�งเสริมความเข'มแข็งของชุมชนและสร'างสังคมน�าอยู� 

     3) แนวทางการพัฒนาท'องถ่ิน ประกอบด'วย 
     ยุทธศาสตร�ท่ี 1  ด'าน อบต.สนวนน�าอยู�มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
     1. ส�งเสริมให'ความรู'เก่ียวกับการปOองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน 
     2. เสริมสร'างความสงบเรียบร'อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินในเขตพ้ืนท่ี 
     3. ส�งเสริมและพัฒนาให'ครอบครัวมีความอบอุ�น 
     4. ส�งเสริมและบูรณาการ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแบบองค�รวม 
     5. ส�งเสริมสร'างค�านิยม จิตสำนึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน
และประชาชน 
     6. การส�งเสริมและพัฒนากลุ�มอาชีพในเขตพ้ืนท่ี 
     7. การส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ�มเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู'ด'อยโอกาส
ในพ้ืนท่ี 
     8. ส�งเสริมและแก'ไขปMญหาด'านสาธารณสุขเพ่ือให'ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีและมีพลานามัย
ท่ีสมบูรณ� 

     ยุทธศาสตร�ท่ี 2  ด'าน ส�งเสริมเศรษฐกิจและการท�องเท่ียว 
     1. ก�อสร'าง ปรับปรุง ดูแลและรักษา ถนน สะพาน ท�อระบายน้ำ ทางระบายน้ำให'การใช'
สัญจรเป8นไปด'วยความสะดวก 
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     2. ก�อสร'างและปรับปรุงรักษา แหล�งน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
     3. ขยายเขตไฟฟOาและพัฒนาไฟฟOาส�องสว�างสาธารณะในพ้ืนท่ี 
     4. พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวให'เป8นไปตามศักยภาพของชุมชน 
     5. การดูแลรักษา อนุรักษ�มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและการส�งเสริมสนับสนุนวิถี
ชีวิต ภูมิปMญญาและประเพณีท่ีดีงามของท'องถ่ิน 
     6. การส�งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน 

     ยุทธศาสตร�ท่ี 3  ด'านส�งเสริมการเกษตรและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล'อม 
     1. ก�อสร'างและปรับปรุงรักษา แหล�งน้ำเพ่ือการเกษตรในเขตพ้ืนท่ี 
     2. การส�งเสริมสนับสนุนให'ประชาชนในพ้ืนท่ีนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช'ในการดำเนิน
ชีวิต 
     3. การส�งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพ่ือส�งเสริมให'ประชาชนนำ
กลับมาใช'ประโยชน� 
     4. การรณรงค�การปลูกต'นไม'หรือการดูแลรักษาต'นไม' เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ี 
     5. การให'ความสำคัญในการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม 
     6. การส�งเสริมและสนับสนุนให'ทำการเกษตรปลอดสารพิษ 

     ยุทธศาสตร�ท่ี 4  ด'านการพัฒนาสมรรถนะการเมืองการบริหารความเข'มแข็งของชุมชน 
     1. ปรับปรุงโครงสร'างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช'ในการบริหารงานภายใน
องค�กร 
     2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการสนับสนุนบุคลากรในสังกัดให'ได'รับการศึกษา 
อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูน ความรู' 
     3. ปOองกันและแก'ไขปMญหายาเสพติดและการทุจริตคอรัปชั่น 
     4. ส�งเสริมชุมชนให'เข'มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู'นำชุมชน คณะกรรมการหมู�บ'าน 

     5) วิสัยทัศน�  
     “อบต.สนวนน�าอยู� มีความรู'คู�คุณธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เศรษฐกิจม่ังคง ชุมชน
เข'มแข็ง”



ดําเนินการ
แล�วเสร็จ

ยังไม�แล�ว
เสร็จและอยู�

ระหว�าง
ดําเนินการ

ไม�ได�
ดําเนินการ

1

โครงการศูนย�ปฏิบัติการร�วมใน
การช�วยเหลือประชาชนของ
องค�กรปกครองส�วนท!องถิ่น 
อําเภอห!วยราช จังหวัดบุรรีรัมย�

สํานักปลัด √ 19,000 19,000

2

โครงการอบรมให!ความรู!
เก่ียวกับการป0องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

สํานักปลัด √ 50,000 0 งดกิจกรรม ภายใต!สถานการณ�
การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

3

โครงการอบรมให!ความรู!และ
ฝ9กซ!อมแผนเก่ียวกับการ
ป0องกันและระงับอัคคีภัย

สํานักปลัด √ 50,000 0 งดกิจกรรม ภายใต!สถานการณ�
การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

4

โครงการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ กองการศึกษา ฯ √ 50,000 0 งดกิจกรรม ภายใต!สถานการณ�
การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

5

โครงการฝ9กอบรมผู!ปกครอง
เตรียมความพร!อมสู�อาเซียน

กองการศึกษา ฯ √ 30,000 0 งดกิจกรรม ภายใต!สถานการณ�
การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

6
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูผู!สอนปฐมวัย

กองการศึกษา ฯ √ 18,000 11,640

7
โครงการสนับสนุนค�าใช!จ�ายใน
การบริหารสถานศึกษา

กองการศึกษา ฯ √ 722,150 566,130

8

โครงการอบรมเสริมสร!าง
คุณธรรมและจริยธรรม

กองการศึกษา ฯ √ 40,000 0 งดกิจกรรม ภายใต!สถานการณ�
การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

9
เงินอุดหนุนส�วนราชการ
(โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน)

กองการศึกษา ฯ √ 1,480,000 1,379,820

10
โครงการการแพทย�ฉุกเฉิน 
อบต.สนวน

กองสาธารณสุข ฯ √ 660,000 434,287

11
โครงการรณรงค�และป0องกันโรค
ไข!เลือดออก

กองสาธารณสุข ฯ √ 250,000 208,871

12
โครงการสัตว�ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ!าฯ

กองสาธารณสุข ฯ √ 47,000 37,375

ยุทธศาสตร�ที่ 1 ด�าน อบต.สนวน น�าอยู�มีคุณภาพชีวิตที่ดี
   แผนงานบริหารทั่วไป

   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

   แผนงานการศึกษา

   แผนงานสาธารณสุข

1.2 โครงการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลสนวน ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 1 ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข!อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2564)

       การดําเนินการตามแผนการดําเนินงานประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค�การบริหารส�วนตําบลสนวน จํานวน 60 โครงการ
พบว�ามีโครงการที่ดําเนินการแล!วเสร็จ จํานวน 31 โครงการ ดังนี้

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานตามแผน
ดําเนินงาน งบประมาณที่

ได�รับการจัดสรร 
(บาท)

การเบิกจ�ายงบประมาณ
ถึงสิ้นป4งบประมาณ

(บาท)
หมายเหตุ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลสนวน ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน!า 10



ดําเนินการ
แล�วเสร็จ

ยังไม�แล�ว
เสร็จและอยู�

ระหว�าง
ดําเนินการ

ไม�ได�
ดําเนินการลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานตามแผน
ดําเนินงาน งบประมาณที่

ได�รับการจัดสรร 
(บาท)

การเบิกจ�ายงบประมาณ
ถึงสิ้นป4งบประมาณ

(บาท)
หมายเหตุ

13
อุดหนุนองค�กรประชาชน
(โครงการด!านสาธารณสุข)

กองสาธารณสุข ฯ √ 240,000 240,000

14

โครงการฝ9กอบรมส�งเสริมภูมิ
ปMญญาท!องถิ่นองค�การบริหาร
ส�วนตําบลสนวน

กองสวัสดิการสังคม √ 50,000 0 งดกิจกรรม ภายใต!สถานการณ�
การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

15
อุดหนุนกาชาดให!แก�เหล�า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย�

กองสวัสดิการสังคม √ 10,000 10,000

16 โครงการเบี้ยยังชีพผู!สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม √ 7,764,000 7,135,900
17 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ กองสวัสดิการสังคม √ 2,534,400 2,290,200
18 โครงการเบี้ยยังชีพผู!ปNวยเอดส� กองสวัสดิการสังคม √ 18,000 8,500

19
โครงการเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลสนวน

กองสวัสดิการสังคม √ 350,000 350,000

20
โครงการค�าใช!จ�ายในการ
จัดการจราจร

สํานักปลัด √ 50,000 0

14,432,550 12,691,723 -

1
โครงการจัดการแข�งขันกีฬา
ต!านยาเสพติด (สนวนเกมส�)

กองการศึกษา ฯ √ 350,000 338,933

2

โครงการจัดกิจกรรมเข!า
ร�วมงานประเพณีมหกรรมว�าวอิ
สานจังหวัดบุรีรัมย�

กองการศึกษา ฯ √ 150,000 0 งดกิจกรรม ภายใต!สถานการณ�
การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

3

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

กองการศึกษา ฯ √ 50,000 0 งดกิจกรรม ภายใต!สถานการณ�
การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

4

โครงการอนุรักษ�วัฒนธรรม
ประเพณีสงกรานต�และวัน
ผู!สูงอายุ

กองการศึกษา ฯ √ 50,000 0 งดกิจกรรม ภายใต!สถานการณ�
การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

5

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
จังหวัดบุรีรัมย� (อุดหนุนการจัด
งานประเพณี ขึ้นเขาพนมรุ!ง 
จังหวัดบุรีรัมย�)

กองการศึกษา ฯ √ 10,000 0 งดกิจกรรม ภายใต!สถานการณ�
การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

6

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอห!วยราช (อุดหนุน
โครงการจัดงานวันรัฐพิธี)

กองการศึกษา ฯ √ 10,000 0 งดกิจกรรม ภายใต!สถานการณ�
การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

7

โครงการปรับปรุงพัฒนาหอ
กระจายข�าวไร!สาย

กองช�าง √ 500,000 0

1,120,000 338,933 -รวม 7 โครงการ

   แผนงานเคหะและชุมชน

   แผนงานสังคมสงเคราะห�

   แผนงานงบกลาง

รวม 20 โครงการ

ยุทธศาสตร�ที่ 2 ด�านส�งเสริมเศรษฐกิจและการท�องเที่ยว
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลสนวน ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน!า 11



ดําเนินการ
แล�วเสร็จ

ยังไม�แล�ว
เสร็จและอยู�

ระหว�าง
ดําเนินการ

ไม�ได�
ดําเนินการลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานตามแผน
ดําเนินงาน งบประมาณที่

ได�รับการจัดสรร 
(บาท)

การเบิกจ�ายงบประมาณ
ถึงสิ้นป4งบประมาณ

(บาท)
หมายเหตุ

1
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน�
ภายในตําบลสนวน

กองสาธารณสุข ฯ √ 120,000 118,000

2
โครงการ 1 อปท. 1 ถนน
ท!องถิ่นใส�ใจส่ิงแวดล!อม

กองสาธารณสุข ฯ √ 10,000 0

3
โครงการฝ9กอบรมการบริหาร
จัดการขยะ

กองสาธารณสุข ฯ √ 50,000 0

4

โครงการดําเนินงานตาม
กิจกรรมของศูนย�บริการ และ
ถ�ายทอดเทคโนโลยีเกษตร
ประจําตําบลสนวน

สํานักปลัด √ 20,000 0

5
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน�
ภายในบริเวณสํานักงาน

สํานักปลัด √ 50,000 0

6
โครงการปลูกหญ!าแฝกเฉลิม
พระเกียรติ

สํานักปลัด √ 20,000 0

7 โครงการฝ9กอบรมอาชีพเกษตร สํานักปลัด √ 30,000 0

8
โครงการส�งเสริมการปลูกต!นไม!
และดูแลรักษาต!นไม!

สํานักปลัด √ 30,000 10,000

9
โครงการหมู�บ!านเศรษฐกิจ
พอเพียง

สํานักปลัด √ 60,000 0

390,000 128,000 -

1 โครงการจัดการเลือกต้ัง สํานักปลัด √ 550,000 0 ยังไม�ถึงห!วงเวลาเลือกตั้ง

2

โครงการจัดประชุมประชาคม
หมู�บ!าน/ประชาคมท!องถิ่น

สํานักปลัด √ 20,000 0 งดกิจกรรม ภายใต!สถานการณ�
การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

3 โครงการปกป0องสถาบันชาติ สํานักปลัด √ 20,000 0

4
โครงการประชาสัมพันธ�และ
การจัดเก็บภาษีเคล่ือนที่

กองคลัง √ 30,000 0

5
โครงการอบรมให!ความรู!
เก่ียวกับยาเสพติด

สํานักปลัด √ 50,000 0 ดําเนินร�วมกับหน�วยงาน
ปกครองโดยไม�ใช!งบประมาณ

6
โครงการป0องกันและแก!ไข
ปMญหายาเสพติด

สํานักปลัด √ 25,000 0 ดําเนินร�วมกับหน�วยงาน
ปกครองโดยไม�ใช!งบประมาณ

695,000 0 -
16,637,550 13,158,656 -รวมทั้งหมด 42 โครงการ

ยุทธศาสตร�ที่ 3 ด�านส�งเสริมการเกษตรและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม
   แผนงานสาธารณสุข

   แผนงานการเกษตร

รวม 9 โครงการ

ยุทธศาสตร�ที่ 4 ด�านการพัฒนาสมรรถนะการเมืองการบริหารและความเข�มแข็งของชุมชน
   แผนงานบริหารทั่วไป

รวม 6 โครงการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลสนวน ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน!า 12



ดําเนินการ
แล�วเสร็จ

ยังไม�แล�ว
เสร็จและอยู�

ระหว�าง
ดําเนินการ

ไม�ได�
ดําเนินการ

1

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
ศูนย!พัฒนาเด็กเล็กแซะซอ 
องค!การบริหารส*วนตําบลสนวน 
อําเภอห�วยราช จังหวัดบุรีรัมย!

กองการศึกษา ฯ √ 30,700 30,500

2

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
ศูนย!พัฒนาเด็กเล็ก วัดบ�านช*างหิน
 องค!การบริหารส*วนตําบลสนวน 
อําเภอห�วยราช จังหวัดบุรีรัมย!

กองการศึกษา ฯ √ 30,700 30,500

61,400 61,000 -

1
โครงการก*อสร�างห�องนํ้าอาคารธรร
มาภิบาลองค!การบริการส*วนตําบล
สนวน

กองช*าง √ 500,000 499,000 เงินงบประมาณค�างจ*าย 
ป= 2563

2

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากสะพานข�ามคลองถึงสาม
แยกศาลาโคกกลัน และวางท*อ
ระบายนํ้า  หมู*ที่  7

กองช*าง √ 333,000 332,000 เงินงบประมาณค�างจ*าย 
ป= 2563

3
โครงการซBอมแซมถนน  คสล และ
วางท*อระบายนํ้า  หมู*ที่  5

กองช*าง √ 50,000 49,000 เงินงบประมาณค�างจ*าย 
ป= 2563

4
โครงการวางท*อระบายนํ้า พร�อม
บ*อพัก  หมู*ที่  3

กองช*าง √ 186,000 175,000 เงินงบประมาณค�างจ*าย 
ป= 2563

5

โครงการก*อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู*ที่ 8 บ�านพลวงน�อย 
เช่ือม โรงเรียนโคกเปราะ ต.สนวน 
อ.ห�วยราช จ.บุรีรัมย!

กองช*าง √ 9,248,000 0 เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค!/เฉพาะกิจ/
กันเงินที่ยังมิได�ก*อหน้ี
ผูกพัน

6

โครงการก*อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู*ที่ 1 บ�านสวายจีก
น�อย ต.สนวน อ.ห�วยราช จ.บุรีรัมย!
 เช่ือม บ�านตากแดด ต.สวายจีก อ.
เมือง จ.บุรีรัมย!

กองช*าง √ 7,553,000 0 เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค!/เฉพาะกิจ/
กันเงินที่ยังมิได�ก*อหน้ี
ผูกพัน

7
โครงการก*อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก แห*งท*องเที่ยวหมู*บ�าน
ท*องเที่ยวไหม หมู*ที่ 3

กองช*าง √ 5,545,000 4,599,000 เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค!/เฉพาะกิจ

8

โครงการก*อสร�างธนาคารนํ้าใต�ดิน 
ระบบปKด ภายในตําบลสนวน หมู*ที่
 4,6,7,9,10 องค!การบริหารส*วน
ตําบลสนวน อําเภอห�วยราช 
จังหวัดบุรีรัมย!

กองช*าง √ 9,697,000 9,420,000 เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค!/เฉพาะกิจ

ยุทธศาสตร%ที่ 1 ด�าน อบต.สนวน น�าอยู�มีคุณภาพชีวิตที่ดี
   แผนงานการศึกษา

รวม 2 โครงการ

ยุทธศาสตร%ที่ 2 ด�านส�งเสริมเศรษฐกิจและการท�องเที่ยว
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตารางที่ 2 ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานตามแผน
งบประมาณที่

ได�รับการจัดสรร 
(บาท)

การเบิกจ�ายงบประมาณ
ถึงส้ินป8งบประมาณ 

(บาท)
หมายเหตุ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค!การบริหารส*วนตําบลสนวน ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2564 หน�า 13



ดําเนินการ
แล�วเสร็จ

ยังไม�แล�ว
เสร็จและอยู�

ระหว�าง
ดําเนินการ

ไม�ได�
ดําเนินการ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานตามแผน
งบประมาณที่

ได�รับการจัดสรร 
(บาท)

การเบิกจ�ายงบประมาณ
ถึงส้ินป8งบประมาณ 

(บาท)
หมายเหตุ

9

โครงการก*อสร�างระบบระบายนํ้า
ไร�ท*อ(ธนาคารนํ้าใต�ดินแบบไร�ท*อ)
รอบหมู*บ�านหมู*ที่ 2

กองช*าง √ 232,653 0 เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค!/เฉพาะกิจ/
กันเงินที่ยังมิได�ก*อหน้ี
ผูกพัน

10

โครงการติดต้ังไฟฟOาแสงสว*าง
ภายในหมู*บ�านท*องเที่ยวไหม หมู*ที่
 2 บ�านสนวนนอก และหมู*ที่ 3 
บ�านสนวนใน

กองช*าง √ 3,362,000 2,238,000 เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค!/เฉพาะกิจ

11

โครงการก*อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางบ�านระกา หมู*ที่
 9 -บ�านสวายจีกน�อย หมู*ที่ 5 
ตําบลสนวน

กองช*าง √ 8,888,000 8,888,000 เเงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค!/เฉพาะกิจ
ค�างจ*าย ป= 2563

12
โครงการก*อสร�างระบบประปา
หมู*บ�าน แบบบาดาลขนาดใหญ* 
หมู*ที่ 3 ตําบลสนวน

กองช*าง √ 1,697,100 1,524,600 เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค!/เฉพาะกิจ
ค�างจ*าย ป= 2563

13

โครงการก*อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนภายในพ้ืนที่ อบต.
สนวน หมู*ที่ 2 บ�านสนวนนอก

กองช*าง √ 247,000 247,000 เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค!/เฉพาะกิจ
ค�างจ*าย ป= 2563

14

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
หมู*บ�านท*องเที่ยวไหม ผิวจราจร
แอสฟRลท!ติกคอนกรีต ปริมาณ
พ้ืนที่ดําเนินการคิดเปSนพ้ืนที่
โดยรวม จํานวน 39,000 ตาราง
เมตร

กองช*าง √ 9,275,000 9,275,000 เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค!/เฉพาะกิจ
ค�างจ*าย ป= 2563

56,813,753 37,246,600 -

1
โครงการขุดลอกหนองระเบิก หมู*ที่
 2 บ�านสนวนนอก ต.สนวน

กองช*าง √ 1,847,000 1,847,000 เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค!/เฉพาะกิจ
ค�างจ*าย ป= 2563

2
โครงการขุดลอกหนองจบก  หมู*ที่ 6 กองช*าง √ 476,000 474,000 เงินงบประมาณค�างจ*าย 

ป= 2563
230,000 35,580 -

57,105,153 37,343,180 -

ยุทธศาสตร%ที่ 3 ด�านส�งเสริมการเกษตรและการอนุรักษ%ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม
   แผนงานการเกษตร

รวม 2 โครงการ
รวมทั้งหมด 18 โครงการ

รวม 14 โครงการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค!การบริหารส*วนตําบลสนวน ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2564 หน�า 14
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สรุปผลการดำเนินงานประจำป� พ.ศ. 2564 
องค�การบริหารส�วนตำบลสนวน อำเภอห#วยราช จังหวัดบุรีรัมย� 

ยุทธศาสตร� 
แผนการดำเนินการท้ังหมด อนุมัติงบประมาณ เบิกจ�ายงบประมาณ 

จำนวน 
งบประมาณ 

จำนวน 
งบประมาณ 

จำนวน 
งบประมาณ 

โครงการ โครงการ โครงการ 

1.ด'านอบต.สนวนน�า
อยู�มีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

84 24,009,140.00 22 14,493,950.00 15 12,752,722.86 

2.ส�งเสรมิเศรษฐกิจ
และการท�องเท่ียว 

163 538,598,873.00 21 57,933,753.00 12 37,246,600.00 

3.ส�งเสรมิการเกษตร
และการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล'อม 

36 60,950,000.00 11 620,000.00 4 163,580.00 

4.ด'านการพัฒนา
สมรรถนะการเมือง
การบริหารและความ
เข'มแข็งของชุมชน 

8 1,154,000.00 6 695,000.00 0 0.00 

รวม 291 624,712,013.00 60 73,742,703.00 31 50,162,902.86 
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 1.3 ป6ญหา อุปสรรคการดำเนินงานท่ีผ�านมาและแนวทางแก#ป6ญหา 
  ป6ญหาและอุปสรรค 
    - จำนวนของโครงการในแผนพัฒนาท'องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 ) มีจำนวนมาก เกิน
ศักยภาพขององค�การบริหารส�วนตำบลสนวนจะสามารถดำเนินการได'ครบทุกโครงการ  
   - การจัดทำแผนพัฒนาท'องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ควรพิจารณางบประมาณ และคำนึงถึง
สถานะทางการคลัง ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท'องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) 
   - ควรเร�งรัดให'มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข'อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายให'สมารถ 
ดำเนินการได'ในป�งบประมาณนั้น และดำเนินการตามแผนดำเนินงานท่ีกำหนด 
   - ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให'เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต�ละด'านท่ีดำเนินการ ซ่ึงจะ
ช�วยลดปIญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด และการต้ังรายการใหม� 
  แนวทางแก#ป6ญหา 
   - ทบทวนแนวโครงการ/กิจกรรม ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท'องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ให'มี
ความเหมาะสมกับสถานะการเงินการคลังขององค�การบริหารส�วนตำบล 
   - เร�งรัดให'มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข'อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายให'สมารถ 
ดำเนินการได'ในป�งบประมาณนั้น 
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ส�วนที่ 3  ผลการวิเคราะห�การติดตามและประเมินผล 
----------------- 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร�เพ่ือความสอดคล#องแผนพัฒนาท#องถ่ิน 
 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร� 
  ผลการให	คะแนนยุทธศาสตร�ของขององค�การบริหารส�วนตำบลสนวน เป นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได# 

ร#อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข#อมูลสภาพทั่วไปและข#อมูลพ้ืนฐานของชื่อองค�กรปกครองส�วน
ท#องถิ่น  

20 17 85 

2 การวิเคราะห�สภาวการณ�และศักยภาพ 15 14 93 
3 ยุทธศาสตร� ประกอบด#วย      65 63 97 
 3.1 ยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส�วนตำบลสนวน 10 10 100 
 3.2 ยุทธศาสตร�ของชื่อองค�กรปกครองส�วนท'องถ่ินในเขตจังหวัด      10 10 100 
 3.3 ยุทธศาสตร�จังหวัด  10 10 100 
 3.4 วิสัยทัศน�       5 5 100 
 3.5 กลยุทธ�        5 5 100 
 3.6 เปJาประสงค�ของแต�ละประเด็นกลยุทธ�       5 5 100 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร�       5 5 100 
 3.8 แผนงาน       5 5 100 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร�ในภาพรวม       5 4 80 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4 80 

รวมคะแนน  100 94 94 
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 1.2 ข#อมูลสภาพท่ัวไปและข#อมูลพ้ืนฐาน 
  รายละเอียดการให'คะแนนยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส�วนตำบลสนวน ในแต�ละประเด็นเปKน
ดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได# 

ร#อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข#อมูลสภาพทั่วไปและข#อมูลพ้ืนฐาน
ขององค�การบริหารส�วนตำบลสนวน 

20 17 85  

 1.1 ข'อมูลเก่ียวกับด'านกายภาพ เช�น 
ที่ตั้งของหมู�บ'าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ
ของดิน  ลักษณะของแหล�งน้ำ ลักษณะ
ของไม'/ปLาไม' ฯลฯ ด'านการเมือง/การ
ปกครอง เช�น  เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2 67  

1.2 ข'อมูลเก่ียวกับด'านการเมือง/การ
ปกครอง เช�น  เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช�น  ข'อมูล
เก่ียวกับจำนวนประชากร และช�วงอายุ
และจำนวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100  

1.3 ข'อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช�น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห� ฯลฯ  

2 2 100  

1.4 ข'อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช�น การคมนาคมขนส�ง การไฟฟJา การ
ประปา  โทรศัพท� ฯลฯ 

2 2 100  

1.5 ข'อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช�น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว� การ
บริการ การท�องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย�/กลุ�มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย งท' อ ง ถ่ิ น  (ด' า น
การเกษตรและแหล�งน้ำ) 

2 2 100  

1.6 ข'อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี  
วัฒ น ธรรม  เช� น  การนั บ ถือศาสน า 
ประเพณีและงานประจำป� ภูมิปIญญา
ท'องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค'าพื้นเมืองและของ
ที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

2 2 100  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได# 

ร#อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข'อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เช�น นำ้ ปLาไม' ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100  

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข'อมูลเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาท'องถ่ินหรือการใช'
ข'อมูล จปฐ. 

2 1 50  

1 .9  การประชุ มป ระชาคมท' อง ถ่ิน 
รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ป ระชุ ม ป ระช าค ม ท' อ ง ถ่ิ น  โด ย ใช'
กระบ วน การร�วม คิด   ร� วมท ำ  ร� วม
ตัดสินใจ ร�วมตรวจสอบ ร�วมรับประโยชน� 
ร�วมแก'ปIญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู' เพื่อแก'ปIญหาสำหรับการพัฒนา
ท'องถ่ินตามอำนาจหน'าที่ขององค�การ
บริหารส�วนตำบลสนวน 

3 2 67  

รวม 20 17 85  
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 1.3 การวิเคราะห�สภาวการณ�และศักยภาพ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได# 

ร#อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห�สภาวการณ�และศักยภาพ 15 14 93  
 2.1 การวิเคราะห�ที่ ครอบคลุมความ

เชื่อมโยง ความสอดคล'องยุทธศาสตร�
จังหวัด ยุทธศาสตร�การพัฒนาของชื่อ
องค�กรปกครองส�วนท'องถ่ินในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส�วนตำบล
สนวนนโยบายของผู' บ ริหารท' อง ถ่ิน 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร�
ชาติ 20 ป� แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติ และ Thailand 4.0  

2 2 100  

2.2 การวิเคราะห�การใช'ผังเมืองรวมหรือ
ผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช' ผลของ
การบังคับใช' สภาพการณ�ที่เกิดข้ึนต�อการ
พัฒนาท'องถ่ิน 

1 1 100  

2.3 การวิเคราะห�ทางสังคม เช�น ด'าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปIญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปIญญาท'องถ่ิน เปKนต'น 

2 2 100  

2.4 การวิเคราะห�ทางเศรษฐกิจ ข'อมูล
ด'านรายได'ครัวเรือน การส�งเสริมอาชีพ 
กลุ�มอาชีพ กลุ�มทางสังคม การพัฒนา
อ าชี พ แล ะ ก ลุ� ม ต� า ง  ๆ  ส ภ าพ ท า ง
เศรษฐกิจและความเปKนอยู�ทั่วไป เปKนต'น 

2 1 50  

2.5 การวิเคราะห�สิ่งแวดล'อม พื้นที่สี
เขียว ธรรมชาติต�าง ๆ ทางภูมิศาสตร� 
ก ระบ วน การห รือสิ่ งที่ เกิ ด ข้ึ น  การ
ประดิษฐ�ที่มีผลต�อสิ่งแวดล'อมและการ
พัฒนา 

2 2 100  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได# 

ร#อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลการวิเคราะห�ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปIจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท'องถ่ิน ด'วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส�งผลต�อการ
ดำเนินงานได'แก� S-Strength (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุ ด อ� อ น ) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

2 2 100  

2 .7  ส รุปประเด็ นปIญ หาและความ
ต'องการของประชาชนเชิงพื้นที่  มีการ
นำเสนอปIญหา ค'นหาสาเหตุของปIญหา
หรือสมมติฐานของปIญหา แนวทางการ
แก'ไขปIญหาหรือวิธีการแก'ไขปIญหา การ
กำหนดวัตถุประสงค�เพื่อแก'ไขปIญหา 

2 2 100  

2 .8  ส รุ ป ผ ล ก า รด ำ เนิ น ง า น ต า ม
งบประมาณที่ ได' รับ และการเบิกจ�าย
งบประมาณ  ในป� งบประมาณ  พ .ศ . 
2557-2560 เช�น สรุปสถานการณ�การ
พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ�าย
งบประมาณ  การประเมินผลการนำ
แผน พัฒ น าท' อง ถ่ิน ไป ป ฏิบั ติ ใน เชิ ง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท'องถ่ินในเชิงคุณภาพ 

2 2 100  

2.9 ผลที่ ได' รับจากการดำเนินงานใน
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เช�น 
ผลที่ได'รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และ
สรุปปIญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ�านมา
และแนวทางการแก'ไข ป�งบประมาณ พ.ศ. 
2551-2564 

1 1 100  

รวม 15 14 93  
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 1.4 ยุทธศาสตร� 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได# 

ร#อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร� 65 63 97  
 3.1 ยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส�วน

ตำบลสนวน 
สอดคล'องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล'อมของท'องถ่ิน ประเด็นปIญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล'องกับยุทธศาสตร�ขององค�การ
บริหารส�วนตำบลสนวน และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 
ป�  แผน พั ฒ น า เศรษ ฐ กิจและสั งคม
แห�งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 10 100  

3.2 ยุทธศาสตร�ของชื่อองค�กรปกครอง
ส�วนท'องถ่ินในเขตจังหวัด 
สอดคล'องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล'อมของท'องถ่ิน และ
ยุทธศาสตร�จังหวัด และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป� 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ   
และ Thailand 4.0 

10 10 100  

3.3 ยุทธศาสตร�จังหวัด 
สอดคล'องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ�นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร� คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป� และ Thailand 
4.0 

10 10 100  

3.4 วิสัยทัศน� 
วิสัยทัศน� ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค�การบริหารส�วนตำบลสนวน ต'องการ
จะเปKนหรือบรรลุถึงอนาคตอย�างชัดเจน 
สอดคล'องกับโอกาสและศักยภาพที่เปKน
ลักษณะเฉพาะขององค�การบริหารส�วน
ตำบลสนวน และสัมพันธ�กับโครงการ
พัฒนาท'องถ่ิน 

5 5 100  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได# 
ร#อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ� 
แสดงให'เห็นช�องทาง วิธีการ ภารกิจหรือ
สิ่งที่ต'องทำตามอำนาจหน'าที่ขององค�การ
บริหารส�วนตำบลสนวน จะนำไปสู�การ
บรรลุวิสัยทัศน� หรือแสดงให'เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่ งที่จะดำเนินการให'บรรลุ
วิสัยทัศน�นั้น 

5 5 100  

3.6 เปJาประสงค�ของแต�ละประเด็นกล
ยุทธ� 
เปJาประสงค�ของแต�ละประเด็นกลยุทธ�มี
ความสอดคล'องและสนับสนุนต�อกลยุทธ�
ที่ จะ เกิด ข้ึน  มุ� งหมายสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดที่
ชัดเจน  

5 5 100  

3 .7  จุ ด ยื น ท า ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร�  
(Positioning) 
ความมุ�งม่ันอันแน�วแน�ในการวางแผน
พัฒนาท'องถ่ิน เพื่อให'บรรลุวิสัยทัศน�ของ
องค�การบริหารส�วนตำบลสนวน ซ่ึงเกิด
จากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู�
ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร� 

5 5 100  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ�งหมายเพื่อการพัฒนา
ในอนาคต กำหนดจุดมุ�งหมายในเร่ืองใด
เร่ื อ งห นึ่ ง ห รื อ แ ผ น งา น ที่ เ กิ ด จ า ก
เปJาประสงค� ตัวชี้วัด ค�าเปJาหมาย กล
ยุ ท ธ�  จุ ด ยื น ท า งยุ ท ธ ศ า ส ต ร� แ ล ะ
ยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส�วนตำบล
สนวน ที่มีความชัดเจน นำไปสู�การจัดทำ
โครงการพัฒนาท'องถ่ินในแผนพัฒนา
ท'องถ่ิน โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล�าว 

5 5 100  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได# 
ร#อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร�ใน
ภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค�รวมที่นำไปสู�การ
พัฒนาท'องถ่ินที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป� แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12  
Thailand 4.0 แ ผ น พั ฒ น า ภ า ค /
แผนพัฒนากลุ�มจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร�การพัฒนาของชื่อ
องค�กรปกครองส�วนท'องถ่ินในเขตจังหวัด
และยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส�วน
ตำบลสนวน  

5 4 80  

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เปKนผลผลิตที่เปKนชุด
หรือเปKนโครงการที่ เปKนชุด กลุ�มหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปKน
ต'น เพื่อนำไปสู�การจัดทำโครงการเพื่อ
พัฒนาท'องถ่ินในแผนพัฒนาท'องถ่ินอย�าง
ถูกต'องและครบถ'วน 

5 4 80  

รวม 65 63 97  
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล#องแผนพัฒนาท#องถ่ิน          

 2.1 สรุปผลการให#คะแนนโครงการขององค�การบริหารส�วนตำบลสนวน เปBนดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได# 

ร#อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ�การพัฒนา   10 10 100 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท#องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิง

ปริมาณ  
10 9 90 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท#องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิง
คุณภาพ  

10 9 90 

4 แผนงานและยุทธศาสตร�การพัฒนา   10 10 100 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด#วย 60 55 92 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4 80 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค�สอดคล'องกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เปJาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู�การตั้ง

งบประมาณได'ถูกต'อง  
5 5 100 

 5.4 โครงการมีความสอดคล'องกับแผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป�  5 5 100 
 5.5 เปJาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล'องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ   
5 4 80 

 5.6 โครงการมีความสอดคล'องกับ Thailand 4.0  5 4 80 
 5.7 โครงการสอดคล'องกับยุทธศาสตร�จังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงการแก'ไขปIญหาความยากจนหรือการเสริมสร'างให'

ประเทศชาติมั่นคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนภายใต'หลักประชารัฐ  
5 4 80 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล'องกับเปJาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4 80 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต'องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 100 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล'องกับวัตถุประสงค�และ

ผลที่คาดว�าจะได'รับ 
5 5 100 

 5.12 ผลที่คาดว�าจะได'รับ สอดคล'องกับวัตถุประสงค�  5 5 100 
รวมคะแนน  100 93 93 
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 2.2 การสรุปสถานการณ�การพัฒนา 
  รายละเอียดการให'คะแนนโครงการขององค�การบริหารส�วนตำบลสนวน ในแต�ละประเด็นเปKนดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได# 
ร#อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ�การพัฒนา 
เปKนการวิเคราะห�กรอบการจัดทำยุทธศาสตร�
ของชื่อองค�กรปกครองส�วนท'องถ่ิน (ใช'การ
วิ เค ราะห�  SWOT Analysis/ Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปIจจัยและสถานการณ� การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต�อการพัฒนา อย�างน'อย
ต'องประกอบด'วยการวิเคราะห�ศักยภาพด'าน
เศรษฐกิจ ด'านสังคม ด'านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล'อม) 

10 10 100  

รวม 10 10 10  
 
 2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท#องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได# 
ร#อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนา
ท#องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมท่ีมีการใช'ตัวเลขต�าง 
ๆ เพ่ือนำมาใช'วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช�น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม 
งานต� าง ๆ ก็ คือผลผลิตนั่ น เองว� า
เปKนไปตามท่ีต้ังเปJาหมายเอาไว'หรือไม�
จำนวน ท่ีดำเนิ นการจริงตาม ท่ี ได'
กำหนดไว'เท�าไหร� จำนวนท่ีไม�สามารถ
ด ำ เนิ น ก า ร ได' มี จ ำน ว น เท� า ไห ร�  
ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย ไ ด' ต า ม ห ลั ก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาท'องถ่ินตามอำนาจหน'าท่ีท่ีได'
กำหนดไว' 

10 9 90  

2.2 วิเคราะห�ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ 
(Impact) โครงการท่ีดำเนินการใน        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

    

รวม 10 9 90  
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 2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท#องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได# 

ร#อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒ นา
ท#องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3 .1  การป ระ เมิ น ป ระสิ ท ธิ ผ ลขอ ง
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคต�าง ๆ มาใช' เพื่ อวัดว�าภารกิจ 
โค ร งก า ร  กิ จ ก รรม  งาน ต� า ง  ๆ  ที่
ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงต�อความ
ต'องการของประชาชนหรือไม�และเปKนไป
ตามอำนาจหน'าที่หรือไม� ประชาชนพึง
พอใจหรือไม� สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ� การ
ดำเนินการต�าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต'อง คงทน ถาวร สามารถใช'การได'
ตามวัตถุประสงค�หรือไม� ซ่ึงเปKนไปตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค�
และเปJาหมายของแผนการปฏิบัติราชการ
ตามที่ได'รับงบประมาณมาดำเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส�วนราชการ
หรือหน�วยงาน 

10 9 90  

3.2 วิเคราะห�ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

    

รวม 10 9 90  
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 2.5 แผนงานและยุทธศาสตร�การพัฒนา 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได# 

ร#อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร�การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห�แผนงาน งาน ที่เกิดจาก
ด' าน ต� า ง  ๆ  มี ค ว าม ส อ ด ค ล' อ ง กั บ
ยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส�วนตำบล
สนวน ในมิติต�าง ๆ จนนำไปสู�การจัดทำ
โครงการพัฒนาท'องถ่ินโดยใช' SWOT 
Analysis Demand ( Demand 
Analysis) / Global Demand/ Trend 
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับชื่อองค�กรปกครองส�วนท'องถ่ินที่ มี
พื้นที่ติดต�อกัน 

10 10 100  

4.2 วิเคราะห�แผนงาน งาน ที่เกิดจากด'านต�าง 
 ๆที่สอดคล'องกับการแก'ไขปIญหาความยากจน   

หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท'องถ่ิน       (ด'านการเกษตรและแหล�งน้ำ) 
(Local Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

    

รวม 10 10 100  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได# 

ร#อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60 55 92  
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เปKนโครงการที่ มีวัตถุประสงค�สนองต�อ
แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�การ
บริหารส�วนตำบลสนวน และดำเนินการ
เพื่อให'การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน�ของ
องค�การบริหารส�วนตำบลสนวน ที่กำหนด
ไว' ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ�งไปเร่ือง
ใดเร่ืองหนึ่ง อ�านแล'วเข'าใจได'ว�าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

5 4 80  

5.2 กำหนดวัตถุประสงค�สอดคล'องกับ
โครงการมีวัตถุประสงค�ชัดเจน (clear 
objective)  โ ค ร ง ก า ร ต' อ ง ก ำ ห น ด
วัตถุประสงค�สอดคล'องกับความเปKนมา
ของโครงการ สอดคล'องกับหลักการและ
เหตุผล วิธีการดำเนินงานต'องสอดคล'อง
กับวัตถุประสงค� มีความเปKนไปได'ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 100  

5.3 เปJาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนนำไปสู�การตั้งงบประมาณได'
ถูกต'อง สภาพที่อยากให'เกิดข้ึนในอนาคต
เปKนทิศทางที่ต'องไปให'ถึงเปJาหมายต'อง
ชัด เจน   สามารถระบุ จำนวน เท� า ไร  
กลุ�มเปJาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย�างไร 
กลุ�มเปJาหมาย  พื้นที่ดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให'ชัดเจนว�า
โครงการนี้จะทำที่ไหน  เร่ิมต'นในช�วง
เว ล า ใด แ ล ะ จ บ ล ง เ ม่ื อ ไร   ใค ร คื อ
กลุ� ม เปJ า ห ม าย ข อ ง โค รงก า ร  ห าก
กลุ�มเปJาหมายมีหลายกลุ�ม ให'บอกชัดลง
ไปว�าใครคือกลุ�มเปJาหมายหลัก ใครคือ
กลุ�มเปJาหมายรอง 

5 5 100  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได# 

ร#อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการมีความสอดคล'องกับแผน
ยุ ท ธศ าส ต ร� ช าติ  2 0  ป�  โค ร งก า ร
สอดคล'องกับ (1) ความม่ันคง (2)การ
สร'างความสามารถในการแข�งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร'างศักยภาพคน 
(4) การสร'างโอกาสความเสมอภาคและ
เท�าเทียมกันทางสังคม (5) การสร'างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เปKน มิตรต�อ
สิ่ งแวดล'อม (6) การป รับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพื่อให'เกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

5 5 100  

5.5 เปJาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล'องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห�งชาติ 
โครงการมีความสอดคล'องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเปKนศูนย�กลางการ
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน�ภายใต'ยุทธศาสตร�
ชาติ 20 ป� (4) ยึดเปJาหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู�การ
ปฏิบัติให'เกิดผลสัมฤทธิ์อย�างจริงจังใน 5 ป�
ที่ต�อยอดไปสู�ผลสัมฤทธิ์ที่ เปKนเปJาหมาย
ระยะยาว ภายใต'แนวทางการพัฒนา (1) 
การยกระดับศักยภาพการแข�งขันและการ
หลุดพ'นกับดักรายได'ปานกลางสู�รายได'สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช�วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสร'างสังคมสูงวัยอย�างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเปKนเมือง (5) การสร'างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย�าง
เปKนมิตรกับสิ่งแวดล'อม (6) การบริหาร
ราชการแผ�นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 4 80  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได# 

ร#อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5 .6  โครงการมีความสอดคล'องกับ 
Thailand 4.0 โครงการมีลักษณะหรือ
สอดคล'องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร'าง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ไ ป สู�  Value–Based 
Economy หรือเศรษฐกิจที่ ขับ เคลื่อน
ด'วยนวัตกรรม ทำน'อย ได'มาก เช�น (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค'า โภคภัณฑ� ไปสู�
สินค'าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด'วยภาคอุตสาหกรรม 
ไป สู� ก า ร ขับ เคลื่ อ น ด' วย เทค โน โล ยี  
ความคิดสร'างสรรค� และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน'นภาคการผลิตสินค'า 
ไปสู�การเน'นภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โค ร งก ารที่ เติ ม เต็ ม ด' ว ย วิ ท ย าก า ร 
ค ว า ม คิ ด ส ร' า ง ส ร ร ค�  น วั ต ก ร ร ม 
วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนา แล'วต�อยอดความได'เปรียบ
เชิ ง เป รียบ เที ยบ  เช� น  ด' าน เก ษ ต ร 
เท ค โน โล ยี ชี ว ภ า พ  ส า ธ า ร ณ สุ ข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4 80  

5.7 โครงการสอดคล'องกับยุทธศาสตร�
จังหวัด โครงการพัฒนาท'องถ่ินมีความ
ส อ ด ค ล' อ ง กั บ ห' ว ง ระ ย ะ เว ล าข อ ง
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได'กำหนดข้ึน เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท'องถ่ินเสมือนหนึ่ง
การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม�
สามารถแยกส�วนใดส�วนหนึ่งออกจากกัน
ได' นอกจากนี้โครงการพัฒนาท'องถ่ินต'อง
เปKนโครงการเชื่อมต�อหรือเดินทางไป
ด'วยกันกับยุทธศาสตร�จังหวัดที่ได'กำหนด
ข้ึนที่เปKนปIจจุบัน 

5 5 100  
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 5.8 โครงการแก'ไขปIญหาความยากจน
หรือการเสริมสร'างให'ประเทศชาติม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืนภายใต'หลักประชารัฐ 
เปKนโครงการที่ดำเนินการภายใต'พื้นฐาน
ความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเอง
หรือร�วมดำเนินการ เปKนโครงการต�อยอด
และขยายได'  เปKนโครงการที่ประชาชน
ต'องการเพื่อให'เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะ
ที่จะให'ท'องถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
เปKนท'องถ่ินที่พัฒนาแล'ว ด'วยการพัฒนา
ตามป รัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท'องถ่ิน (ด'านการเกษตร
และแหล�งน้ำ) (LSEP) 

5 4 80  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล'องกับ
เปJาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต'องคำนึงถึง
หลั กสำคัญ  5 ประการในการจั ดทำ
โครงการได' แก�  (1 ) ความป ระหยั ด 
(Economy) (2 ) ความมีประสิ ทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ค ว าม มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) (4 ) ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม 
(Equity) ( 5 )  ค ว า ม โ ป ร� ง ใ ส 
(Transparency) 

5 4 80  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต'อง
ตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต'อง
ให'สอดคล'องกับโครงการถูกต'องตามหลัก
วิชาการทางช�าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท'องถ่ิน มีความโปร�งใสในการ
กำหนดราคาและตรวจสอบได' ในเชิง
ประจักษ� มีความคลาดเคลื่อนไม�มากกว�า
หรือไม�ต่ำกว�าร'อยละห'าของการนำไปตั้ง
งบประมาณรายจ�ายในข'อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ�ายพัฒนาที่
ปรากฏในรูปแบบอ่ืน ๆ 

5 5 100  
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 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล'องกับวัตถุประสงค�และผลที่คาด
ว�าจะได'รับมีการกำหนดดัชนีชี้วัดผล
งาน  (Key Performance Indicator : KPI) 
ที่ สามารถวั ดได'  (measurable) ใ ช '
บ อกป ระสิท ธิผ ล  (effectiveness) 
ใช 'บ อกป ระส ิท ธ ิภ าพ (efficiency) ได'  
เช�น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนด
ร'อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค� ที่ เกิ ดที่ สิ่ งที่ ได' รับ  (การ
คาดการณ� คาดว�าจะได'รับ) 

5 5 100  

5.12 ผลที่คาดว�าจะได'รับ สอดคล'องกับ
วัตถุประสงค� 
ผลที่ได'รับเปKนสิ่งที่เกิดข้ึนได'จริงจากการ
ดำเนิ นการตามโครงการพัฒ นา ซ่ึ ง
สอดคล'องกับวัตถุประสงค�ที่ตั้งไว' การ
ได'ผลหรือผลที่ เกิด ข้ึนจะต'องเท� ากับ
วัตถุประสงค�หรือมากกว�าวัตถุประสงค� 
ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค�ควรคำนึงถึง (1) 
มี ค ว า ม เปK น ไ ป ไ ด' แ ล ะ มี ค ว า ม
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความสำเร็จได' (3) ระบุสิ่งที่ต'องการ
ด ำ เนิ น ง า น อ ย� า ง ชั ด เ จ น แ ล ะ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได' (4) เปKนเหตุเปKนผล  สอดคล'อง
กับความเปKนจริง (5) ส�งผลต�อการบ�ง
บอกเวลาได' 

5 5 100  

รวม 60 55 92  
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ส�วนที่ 4 สรุปผล ข#อสังเกตและข#อเสนอแนะ 
------- 

1. สรุปผลการพัฒนาท#องถ่ินในภาพรวม 
  เม่ือทำการสรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ�ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำป�
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค�การบริหารส�วนตำบลสนวน พบว�า องค�การบริหารส�วนตำบลสนวน มีโครงการ
ท่ีบรรจุไว'ในแผนการดำเนินงานประจำป�งบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนท้ังสิ้น 60 โครงการ และมีโครงการท่ี
ดำเนินการแล'วเสร็จ จำนวน 31 โครงการ หรือคิดเปKนร'อยละ 51.67 และมีโครงการท่ียังไม�ได'ดำเนินการ 
จำนวน 30 โครงการ หรือคิดเปKนร'อยละ 48.33 ในส�วนของงบประมาณท่ีได'รับจัดสรรในป�งบประมาณ พ.ศ.
2564 มีจำนวนท้ังสิ้น 73,742,703 บาท ณ สิ้นป�งบประมาณ พ.ศ.2564 องค�การบริหารส�วนตำบลสนวน มี
การเบิกจ�ายงบประมาณท้ังสิ้น 50,162,902.86  บาท หรือคิดเปKนร'อยละ 68.02  
  การดำเนินการในภาพรวม โครงการท่ีมีการรวมตัวของคนจำนวนมาก มีหลายโครงการท่ีไม�ได'
ดำเนินการเนื่องจากงดกิจกรรมภายใต'สถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส�วนการ
ดำเนินการด'านโครงสร'างพ้ืนฐานภาพรวมดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำป� พ.ศ. 2564 

2. ข#อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท#องถ่ินในอนาคต          

  ป6ญหาและอุปสรรค 
  1. โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท'องถ่ินมีจำนวนมากซ่ึงไม�สามารถดำเนินการได'ครบทุก
โครงการ/กิจกรรม และมีงบประมาณในการพัฒนาไม�เพียงต�อการดำเนินงานตามโครงการท่ีบรรจุไว' 
  2. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณท่ีจะดำเนินโครงการ/กิจกรรมจำเปKนเร�งด�วนท่ีจะดำเนินงานนั้นไม�
มีในแผนพัฒนาท'องถ่ินต'องเสียเวลาเพ่ิมเติมแผนเพ่ือดำเนินโครงการซ่ึงการเพ่ิมเติมแผนนั้นมีข้ันตอนท่ีซับซ'อน
ต'องใช'ระยะเวลา 
  3. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม�เพียงพอกับการพัฒนาและทันต�อ
ความต'องการของประชาชน จึงทำให'ประชาชนรู'สึกว�าการพัฒนาหรือแก'ไขปIญหาเปKนไปอย�างล�าช'า 
  4. การเสนอโครงการ/กิจกรรมท่ีมากเกินศักยภาพขององค�การบริหารส�วนตำบลท่ีจะดำเนินการ 
จะทำให'การบริหารนั้นเกิดความล'มในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส�วนตำบลท 

  ข#อเสนอแนะ   
1. จำนวนโครงการท่ีหมู�บ'านเสนอมามีมากกว�างบประมาณท่ีจัดสรรให' ควรทำความเข'าใจ 

อธิบายถึงแหล�งท่ีมาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให'ประชาชนทราบว�าทางองค�การบริหาร
ส�วนตำบลมีทรัพยากรท่ีจำกัดทางด'านงบประมาณ 

2. ด'านเศรษฐกิจ ควรส�งเสริมการพัฒนาให'มากข้ึน โดยนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา 
เปKนแนวคิดในการพัฒนาด'านเศรษฐกิจของหมู�บ'านด'วย เพ่ือให'ชุมชนได'พ่ึงพาตนเองมากข้ึน 

3. โครงการท่ีหมู�บ'านเสนอมาส�วนใหญ�เปKนด'านโครงสร'างพ้ืนฐานซ่ึงเสนอมาหลายโครงการทำ 
ให'ไม�สามารถดำเนินการได'ท้ังหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม�เพียงพอ คณะกรรมการพัฒนาท'องถ่ิน และ
เจ'าหน'าท่ีท่ีเก่ียวข'องควรชี้แจงทำความเข'าใจเก่ียวกับงบประมาณท่ีจะสามารถดำเนินการได'ให'ประชาชนรับทราบ
และให'เรียงลำดับความสำคัญของโครงการให'คำนึงถึงสภาพปIญหาความจำเปKนเร�งด�วน 

4. ควรสร'างความเข'าใจให'กับผู'ร�วมประชาคมถึงการเสนอโครงการกิจกรรมให'สอดคล'องกับ 
งบประมาณท่ีองค�การบริหารส�วนตำบลได'รับการจัดสรรเพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรมท่ีมากเกินศักยภาพ
ของ องค�การบริหารส�วนตำบลท่ีจะดำเนินการ จะทำให'การบริหารนั้นเกิดความล'มเหลวในการประเมินการปฏิบัติ
ราชการขององค�การบริหารส�วนตำบล 

5. ประชาสัมพันธ�ข'อมูลข�าวสารขององค�การบริหารส�วนตำบลอย�างต�อเนื่อง 



 

 

ภาคผนวก 




