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1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
             การติดตาม (Monitoring) โครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (Input) 
การด าเนินงาน (Process) และผลการด าเนินงาน (Output) เกี่ยวกับโครงการเพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback 
System) ส าหรับการก ากับ ทบทวน และแก้ไขปัญหาขณะด าเนินโครงการ 
             การประเมิน (Evaluation) โครงการ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและตัดสินคุณค่า (Value 
Judgment) เกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า การด าเนินงาน และผลการด าเนินโครงการเพ่ือเป็นสารสนเทศส าหรับการ
ปรับปรุงการด าเนินโครงการ สรุปผลส าเร็จของโครงการและพัฒนาโครงการต่อไป 
  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย              
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน/โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้วจึง
เป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1.1 ทราบถึงการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ว่าด าเนินการ
หรือไม่ได้ด าเนินการตามเป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนดไว้หรือไม่  
  1.2 ทราบถึงการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นว่าแผนงานโครงการเพ่ือการ
พัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม ่อย่างไร 
  1.3 ทราบถึงการด าเนินงานว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  1.4 ทราบถึงทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) ส าหรับเป็นข้อมูล
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
  
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  2.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2.2 เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา/อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  2.3 เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการด าเนินงาน /โครงการ           
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.4 เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

ส่วนท่ี 1 บทน า 
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา          
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  
  5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 
 การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประเมินผลโครงการพัฒนา          
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน     
หกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ดังนี้ 
 (1) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คะแนนรวม 100 คะแนน 
 (2) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คะแนนรวม 100 คะแนน  
 
ขั้นตอนที่ 2 
 การติดตามโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล        
หนองแก้วด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด และรายงานผล
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ดังนี้ 
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คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหาร 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and Evaluation tools for 
Local Development Plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวม  ทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้
ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการ เป็นต้น และหรือโดย
การสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็น
จริงโดยใช้เครื่องมือ ดังนี้  

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น 

 
รายงานผล เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

ปร ะก า ศ ผลก า ร ติ ด ต า มแ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนทราบในที่ เ ปิ ด เผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
แ ล ะ ต้ อ ง ปิ ด ป ร ะ ก า ศ ไ ว้ เ ป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ 

เสนอ เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่านที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357  

ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 
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  4.1 แบบการให้คะแนนตามที่กรมส่งเสริมการปกครองก าหนด ซึ่ งเป็นแบบที่ก าหนดให้
คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนตามเอกสารยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการด าเนินงาน
ประจ าปี  
  4.2 ติดตามและประเมินผลด้วยระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-Plan) 
ซึ่งพิจารณาจากโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่สามารถน ามาตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
  4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแก้วด าเนินการ ซึ่งเป็นโครงการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
คัดเลือกในทุกยุทธศาสตร์ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได ้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ             
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหาและอุปสรรค ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่าง
ทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่ เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา  
งบประมาณและทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการมีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้วแต่ละส านัก/กองต่าง ๆ 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารต าบล  
หนองแก้วเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  7. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนจากองค์การบริหารส่วนต าบล  
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1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)        
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี 2 แนวทาง ดังนี้ 
  

1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น            
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้         
แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 2 แบบ รายละเอียดดังนี้ 
 

 (1) การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2  การติดตามและประเมินผล 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
 

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ  
ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากรและช่วงอายุ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3 )  ข้อมู ล เกี่ ย วกับสภาพทา งสั งคม  เช่น  การศึ กษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ   

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคม-
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ  

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
 

(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0  

15 
 

(2) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(1)  

(3) การวิ เคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(2)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชาติต่าง  ๆ                
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผล
ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพฒันาใน
ปัจจุบนัและโอกาสการพฒันาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนคิ 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลตอ่การด าเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ 
มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ ไขปัญหาหรือวิ ธีการแก้ ไขปัญหา         
การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2)  

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560      
เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
เชิงคุณภาพ 

(1)  

(9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -
2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 - 2560 

(1)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์  
 

3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

 

60 
 

(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 

 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง- 
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็น 
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  
 

(5)  

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

 

3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 

 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้ วัด  ค่า เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์  และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ 
ในภาพรวม 
 
 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
 
(2) การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ   

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis / Demand (Demand 
Analysis) / Global Demand และ Trend ปัจจัย และสถานการณ์
การเปลีย่นแปลงท่ีมผีลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะหศ์ักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสทิธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ 
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 
 
 

 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/ Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบรูณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกนั 
2) วิเคราะห์แผนงาน/งานที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (Local Sufficiency  Economic Plan : LSEP) 

10  
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5. โครงการพัฒนา 
 

5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
 

(5) 
 
 
 

 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear Objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธี การด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เร่ิมต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 
 

 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ        
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 

โครงการสอดคล้ องกับ  (1)  ความมั่ นคง  (2 )  การสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 
 

 

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคนประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมลาทางสังคม 
(4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้ว
ต่อยอดความได้ เปรียบเชิง เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
 

 

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถ
แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) 
 

 

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)    
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 
 

 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า
หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอ่ืน ๆ 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)  ที่
สามารถวัดได้ (Measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกดิที่
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ/์คาดว่าจะไดร้ับ) 

(5) 
 

 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึ ง  (1 ) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล 
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  

 
 1.2  แนวทางการติดตามโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร        
ส่วนต าบลหนองแก้วด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด  
ดังนี้ 
 (1)  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
 โดยใช้เครื่องมือ  ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผลของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-Plan)   

 ระยะเวลาในการติดตาม : เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 
 รายงานผลและเสนอความเห็น :  หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม 2563  

     (2)  การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล       
หนองแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  โดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ 
การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้วประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 
 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  1.  แบบการให้คะแนนตามที่กรมส่งเสริมการปกครองก าหนด ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการ
พิจารณาให้คะแนนตามเอกสารยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการด าเนินงานประจ าปี  
  2.  ติดตามและประเมินผลด้วยระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-Plan) ซึ่ง
พิจารณาจากโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่สามารถน ามาตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
  3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแก้วด าเนินการ ซึ่งเป็นโครงการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
คัดเลือกในทุกยุทธศาสตร์ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 30 ชุด 
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ตัวอย่างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้วในภาพรวม 

 

ค าชี้แจง : เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแก้วในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

********************************************************************************************** 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (1)    ชาย  (2)    หญิง 
 

2.  อายุ  (1)    ต่ ากว่า  20  ปี (2)    20 – 30  ปี   (3)    31 – 40  ป ี
  (4)    41 – 50  ปี (5)    51 – 60  ปี   (6)    มากกว่า  60  ปี 
 

3.  การศึกษา (1)    ประถมศึกษา (2)    มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)    อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  (4)    ปริญญาตรี (5)    สูงกว่าปริญญาตรี  (4)    อ่ืน ๆ 
 

4.  อาชีพหลัก (1)    รับราชการ  (2)    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)    ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
  (4)    รับจ้าง  (5)    นักเรียนนักศึกษา  (6)    เกษตรกร 

(7)    อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................................ 
 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้วในภาพรวมมากน้อย
เพียงใด 
 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก  
(2) 

พอใจ  
(1) 

ไม่พอใจ  
(0) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ    
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ    
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ    
4)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ    
5)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
(ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

   

6)  เจ้าหน้าที่ อบต. มีความสุภาพ และสามารถตอบข้อซักถามได้
เป็นอย่างดี 

   

7)  เจ้าหน้าที่ อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่    
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน................................    
9)  ..................ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนได้หรือไม่    
10) โดยรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ...................
มากน้อยเพียงใด 
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ส่วนที่  3  ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ.......................................................................... 
          1. ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงการด าเนินงานตามโครงการ ประเด็นใดบ้าง 

............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................... .................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 

2. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
..................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................... 

............................................................................................................................. ................................................... 

................................................................................................................................................................ ................ 

.................................................................................................................. .............................................................. 
 

   ขอขอบคุณท่ีท่านสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้     
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1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
  (1)  สรุปคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว           
ได้พิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 19.75 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13.31 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 59.06 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10 9.22 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 9.22 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9.22 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4.28 
 3.5 กลยุทธ์        5 4.72 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 4.78 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 4.28 
 3.8 แผนงาน       5 4.56 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4.50 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4.28 

รวมคะแนนเฉลี่ย  100 92.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้วได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยได้ก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้  
 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนนิการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร ์

การพัฒนา 

2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

ต าบลน่าอยู่         

สู่ชุมชนเข้มแข็ง 

21 9,601,200 21 9,601,200 21 9,601,200 21 9,601,20
0 

21 9,601,200 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

- - - - - - 3 140,000 3 140,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การให้บริการที่ดี 

16 1,542,540 16 1,542,540 16 1,542,540 16 1,542,54
0 

16 1,542,540 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาแบบ
ยั่งยืน 

90 6,996,400 90 6,996,400 90 6,996,400 90 6,996,40
0 

90 6,996,400 

 

( ข้อมูล ณ วันที่  12 ธันวาคม 2563 ) 
 

การจัดท างบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ความสามารถในการน าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่  
1/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้วไปสู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน    
โครงการ 189 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 6,334,540 บาท สามารถแจกแจงตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์
โครงการทีบ่รรจุในแผนพฒันา

ท้องถิ่น (ปี 2563) 
งบประมาณ (ปี 2563) 

บาท 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต าบลน่าอยู่         
สู่ชุมชนเข้มแข็ง 

101 390,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5 390,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการให้บริการที่ด ี 20 1,312,540 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแบบยั่งยืน 63 4,242,000 

รวม 189 6,334,540 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 
2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น 
46  โครงการ และงบประมาณที่อนุมัติทั้งสิ้น 28,697,453 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้ 

 

ยุทธศาสตร ์
โครงการทีบ่รรจุในแผนพฒันา

ท้องถิ่น น าไปสู่การปฏบิตัิ 
(ตามข้อบญัญตัิ) 

งบประมาณ (ปี 2563) 
บาท 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต าบลน่าอยู่         
สู่ชุมชนเข้มแข็ง 

16 390,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 1 390,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการให้บริการที่ด ี 9 1,312,540 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแบบยั่งยืน 16 4,242,000 

รวม 42 6,334,540 
 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 

1/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 22.22 
  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 22.07 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแก้ว 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้วได้ให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว         
(พ.ศ. 2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีดังนี้ 

  1 ข้อสังเกต 
  1.1  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จ านวน 189 โครงการ  สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้เพียง จ านวน 42 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.22               
เมื่อเปรียบเทียบแล้ว พบว่ามีการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
น้อยมาก การพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ไม่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ 
  1.2  การใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 โครงการที่อนุมัติงบประมาณ จ านวน 42 
โครงการ งบประมาณ 6,334,540 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.07 การใช้จ่ายงบประมาณไม่สามารถด าเนินการ 
เนื่องจากการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้นั้นยังไม่บรรลุตามแผนที่วางไว้ ท าให้การบริหารงบประมาณไม่มี
ประสิทธิภาพ 
   
 

  2. ข้อเสนอแนะ 
  2.1  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแก้วควรมีการส ารวจข้อมูลและสภาพปัญหาอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันส าหรับน ามาวางแผนโครงการ
อย่างครอบคลุมและรอบด้านให้ครอบลุมระยะเวลาห้าปี  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  
และลดการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ 
  2.2  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้วควรวางแผนการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ให้
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ปัจจุบันตลอดจนการก าหนดงบประมาณแต่ละ
โครงการต้องค านึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
  2.3  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้วควรก ากับส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคัดเลือกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เร่งด าเนินโครงการ      
ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  และไม่ควรเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการด าเนิน โครงการใน                  
แผนการด าเนินงานประจ าปี 
  2.4  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้วควรพิจารณาตั้งงบประมาณในการด าเนินโครงการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ต่อเนื่องและสิ้นสุดโครงการตามที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการด้านถนน 
และแหล่งน้ า 
  2.5  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้วควรออกแบบการก่อสร้างด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้
ค านึงถึงความคุ้มค่าและประหยัดงบประมาณ  เช่น  โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น
เดียวภายในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว  การติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารควรแยก
ปลั๊กไฟให้เป็นระบบเพื่อความประหยัดคุ้มค่ากับการใช้งาน  
  2.6  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้วควรพิจารณาเกลี่ยหรือจัดหาบุคลากรให้เพียงพอ   
ต่อการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

ส่วนที่  4  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



รายการ บาท

รายรับจริง 1) หมวดภาษีอากร 25,666.03                           

2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 6,446.00                             

3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 269,498.21                         

4) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 12,240.00                           

5) หมวดภาษีจัดสรร 16,219,538.12                     

6) หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 13,044,946.00                     

7) เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ -

29,578,334.36                   

รายการ บาท

รายจ่ายจริง 1) งบกลาง 8,349,109.44                       

2) เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,142,112.00                       

3) เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,013,488.34                       

4) หมวดค่าตอบแทน 511,704.75                         

5) หมวดค่าใช้สอย 2,705,587.74                       

6) หมวดค่าวัสดุ 717,865.90                         

7) หมวดค่าสาธารณูปโภค 273,390.11                         

8) หมวดเงินอุดหนุน -                                    

9) หมวดรายจ่ายอ่ืน -                                    

10) หมวดค่าครุภัณฑ์ 490,700.00                         

11) หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 6,000,000.00                     

กันเงินรายจ่าย 

(โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานแห่งใหม่)

26,203,958.28                   

หมายเหตุ : เบิกจ่ายเงินสะสมส าหรับปีส้ินสุด วันท่ี 30 กันยายน 2563 ท้ังส้ิน 13,411,862.-บาท

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

รวมงบประมาณท้ังส้ิน



ท่ี โครงการ เบิกจ่าย (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกบ้านหนองแห้ว 498,000.00         

ถึง กหมู่ท่ี ท่ี 195 หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองแก้ว

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 498,000.00         

บริเวณเขตวัดโคกอู่ทอง หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองแก้ว

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายประยุงค์  สินวงค์ 497,000.00         

หมู่ท่ี 11 ต าบลหนองแก้ว

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกถนนคอนกรีต 491,000.00         

หน้าบ้านนางสังเวียน  อยู่แก้ว หมู่ท่ี 12 ต าบลหนองแก้ว

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยางสายท่าโพธ์ิ - เนินเป้า 355,000.00         

หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองแก้ว

6 โครงการสร้างฝายกระสอบทราย บริเวณคลองเอียงและคลองตาเหม่ 60,000.00           

หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองแก้ว

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองแห้ว 498,000.00         

ถึงบ้านนางประมวล  ทารัตน์ หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองแก้ว

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางทองเร้ือ  เขียนเวท 274,000.00         

ถึงบ้านนายสมนึก  รอดจันทร์ หมู่ท่ี 8 สายทาง - หมู่ท่ี 8

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายท่าโพธ์ิ - เนินเป้า 485,000.00         

ถึงบ้านนางบัวศรี  สุดเรือง หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองแก้ว

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายนา  สาลีค า 436,000.00         

ถึงบ้านนายสุรพล  อาทร หมู่ท่ี 10 ต าบลหนองแก้ว

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนคอนกรีตเดิม 102,000.00         

ถึงบ้านนายสายัญ  อ่อนน่ิม หมู่ท่ี 8 สายทาง - หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองแก้ว

โครงการเบิกจ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



ท่ี โครงการ เบิกจ่าย (บาท)

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางบังอร  กิจขยัน 193,000.00         

ถึงบ้านนางสมบูรณ์  อ่ิมด้วยสุข หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองแก้ว

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 477,000.00         

จากถนนทางหลวงชนบท หมู่ท่ี 8 ถึงบ้านนายช่วง บัวผัน

(ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้านบัวจิน) สายทาง หมู่ 8 ต าบลหนองแก้ว

14 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 12 บ้านโคกเข่ือน 490,000.00         

15 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 12 บ้านโคกเข่ือน 490,000.00         

16 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 11 บ้านไชยคลี 490,000.00         

17 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 6 บ้านเกาะพันซา 460,000.00         

18 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 1 บ้านนา 480,000.00         

19 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 7 บ้านโคกอู่ทอง 490,000.00         

20 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 2 1,535,000.00       

21 โครงการขุดลอกคลองหนองบุ้งคล้า หมู่ท่ี 3 427,000.00         

22 โครงการขุดลอกคลองหนองยุ้ง หมู่ท่ี 3 259,000.00         

23 โครงการขุดลอกคลองบอน หมู่ท่ี 10 406,000.00         

24 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ท่ี 9 บ้านยาง 490,000.00         

จากเขตติดต่อหมู่ท่ี 7 ถึงหมู่ท่ี 12

25 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ท่ี 1 บ้านนา 490,000.00         

จากแยกถนนลาดยางท่าโพธ์ิเนินเป้า หน้าบ้านผู้ช่วยบุญชู  แก้วอนุ

26 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 7 490,000.00         

จากสะพานบ้านโคกอู่ทองเขตติดต่อ หมู่ท่ี 9

โครงการเบิกจ่ายเงินสะสม ( ต่อ )



ท่ี โครงการ เบิกจ่าย (บาท)

27 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 6 บ้านเกาะพันซา 470,000.00         

ถนนทางหลวงชนบทถึงสุดซอยถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมต่อถนนลาดยาง

ทางหลวงชนบทรอบหมู่บ้านเกาะพันซา

28 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 11 บ้านชัยคลี 490,000.00         

จากจุดเช่ือมต่อถนนลาดยางกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) 

ส้ินสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 11

29 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 12 บ้านโคกเข่ือน 490,000.00         

จากสามแยกเช่ือมต่อถนนลาดยางทางหลวงชนบทถึงเขตติดต่อ หมู่ท่ี 9
บ้านยาง

30 โครงการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการในการป้องกันโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19)

12,732.00           

31 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 40,930.00           

32 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เคร่ืองวัดอุณหภูมิ) 4,800.00            

33 ครุภัณฑ์การเกษตร (เคร่ืองพ่นยา) 4,900.00            

34 วัสดุงานบ้านงานครัว 37,500.00           

13,411,862.00    รวมท้ังส้ิน (บาท)

โครงการจ่ายเงินสะสม ( ต่อ )
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