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  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 หมวด ๖ ข้อ 12 (๓) ได้ก าหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ได้ด าเนินการติดตามการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม 
๒๕๖๔) ซึ่งเป็นการรายงานผลการติดตามฯ ราย ๖ เดือน เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวฯ แล้วเสร็จ จึงขอประกาศผล
การติดตามการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ 
เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙ เมษายน  พ.ศ.๒๕6๔ 

  

                  (นายชนะชาญ  ศรีปัญญา) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 

 

 

 

 



 
 

ค าน า 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๑2 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับจากวันที่
รายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยไม่
น้อยกว่าปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห จึงได้ด าเนินการติดตามการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)    
ซึ่งเป็นการรายงานผลการติดตามฯ ราย ๖ เดือนขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด   
  
 
 
                  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 
เนื้อหา               หน้า 
 

ส่วนที่  ๑  บทน า           ๑-๑๓        
 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล              ๓ 
 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล              ๔ 
 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล               ๔ 
 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล             8 
 ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล            ๑1 
 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล            ๑2 
 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล            ๑3 
 รายชื่อคณะกรรมการติดตาม/คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล         ๑4 
 

ส่วนที่ ๒  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น           ๑6         

ส่วนที่ ๓  ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น            ๒7 
ส่วนที่ ๔  ผลการติดตามและประเมินผล             ๓6 
ส่วนที่ ๕  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ                     43 
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ส่วนที่ 1   
บทน า 

 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๗ พ.ศ. 
๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้าน
งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
และสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดี

ที่สุดส าหรับอนาคต เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิด
ปัญหาในการ 



 
 

 
ควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน

หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่
ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การ
ติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วน
ต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้
ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้
เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยาก
ซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ  
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด 
บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการ
ติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ  “การ
ประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะ
ใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การ
ประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือ
โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการ
ติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่
ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ(feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่
เก็บรวบรวม   

 ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะด าเนินการต่อหรื อยุติ
โครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการด าเนินการใดๆ 
ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล
โดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมี
ส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
อาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตามระเบียบระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 12(3) 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับจากวันที่รายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห จึงได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 

การติดตาม(Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย 
ไม่เหมือนกัน และกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือน าแนวคิดและหลักการติดตาม และ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล 
ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สาวแหหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้ หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ตรวจสอบว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 

3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค 
อะไรบ้างทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตาม 
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
โอกาส ( Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค(Threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร อบต.  สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนท้องถิ่นภายในองค์การบริหารส่วนต าบล
สาวแห หรือเกิดจากสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลสาวแห   
 
 
 

๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
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1. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินงานการไป 
แล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1.1  เพ่ือได้ข้อมูลผลการด าเนินงาน  ความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรคการด าเนินการตามโครงการในแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี  พ.ศ.2563  

1.2 เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามระยะเวลา และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ 
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

1.3  เพ่ือทราบถึงสถานะภาพทางการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 
1.4 เพ่ือติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ และกิจกรรม ตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของ 

ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     

 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินงานการไป 
แล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1.1  เพ่ือได้ข้อมูลผลการด าเนินงาน  ความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรคการด าเนินการตามโครงการใน 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี  พ.ศ.2563  

1.2 เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามระยะเวลา และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ 
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

1.3  เพ่ือทราบถึงสถานะภาพทางการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 
1.4 เพ่ือติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ และกิจกรรม ตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของ 

ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

๒.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและ
ประเมินผล 

๓.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

1.5  การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน 
 1) สมาชิกสภา อบต. สาวแห คัดเลือกจ านวน 3 คน 
 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหาร อบต. คัดเลือก จ านวน 2 คน 
 4) หัวหน้าส่วนราชการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  
 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร อบต. คัดเลือก จ านวน 2 คน 
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหต้อง 

เนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้ 
       1) ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนด
กรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 
       2) ด าเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
       3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร 
อบต. เพื่อด าเนินการต่อไป 
 

 3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ดังนี้ 

1) การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใน ใครเป็น
ผู้รับผิดชอบ ในเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น 
                  2) วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 1) มา
วิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์
หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
       3) ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้
ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่
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มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
        4) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้ แต่ละโครงการ
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์ แบบMatrix  การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart  การแสดง
แผนภูมิหรืออาจใช้หลายๆ วิธปีระกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 
       5) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
       6) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ต่อผู้บริหาร อบต. เสนอต่อสภา
อบต. และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
                 7) การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนิเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก กอง 
ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย /สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือ
เสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหาร อบต. 
 
 3.4  การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ คณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาของทุกปี 
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ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

           ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหโดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้     

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี  (พ .ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้ 

๔.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)              
มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe) การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ใน 
แผนการด าเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ 
ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    

(๒) ความสอดคล้อง (relevance) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และ
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการ
การพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

  
 
 
 

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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(๓) ความพอเพียง (adequacy)  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อ 
ประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น 
โดยค านึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น   

(๔) ความก้าวหน้า (Progress) พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา 
1) ด้านงานส่งเสริมสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด 
โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

        2)ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัยประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้า
สาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   
                             3) ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม พัฒนาผลลิตผลด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ พัฒนา 
คุณภาพแหล่งน้ าด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่
เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง การระบายน้ าดีขึ้น     

๔) ด้านเศรษฐกิจ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึนมีการ 
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

5) ด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ พัฒนาด้านการศึกษาทั้งด้าน 
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม และพัฒนาส่งเสริมด้านการกีฬาในชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชน
ในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่า
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถี
ชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจ
และจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 
   6) ด้านการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน  พัฒนาด้านการบริการประชาชน
ให้สะดวก รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ  รวมทั้งการด าเนินงานกิจกรรมการต่างๆ ขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ เข้าถึงประชาชนในทุกภาคส่วน  

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้ 
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการ
สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 

 (๖) ประสิทธิผล (effectiveness)  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชน 
ประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนิน 
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ   
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(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)เป็นการประเมิน 

ถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม 
สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผล
กระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

๔.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งต าบล อ าเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้นเป็นหมู่บ้าน ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิด
ในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น 
เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอก
นี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัย

ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้หลายแนวทาง 
เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึง
จุดแข็งและจุดอ่อน   

๔.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลงและ

เพ่ิมเติม   
๔.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๔.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๔.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ ส าคัญ ๒ ประการ 
ดังนี้ 

๕.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้ 
  (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

-รายไตรมาส 
  (๑) ไตรมาสที่  ๑  (เดือน  ตุลาคม - ธันวาคม)  

(๒) ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม - มีนาคม) 
  (๓) ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน - มิถุนายน)  

(๔) ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม - กันยายน) 
-ระยะ ๖ เดือน 

(๑) เดือน  ตุลาคม  -  มีนาคม    
(๒) เดือน  เมษายน - กันยายน  
  

           (๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่

ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความ
จ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภ าพ
แผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบ 

๕.  ระเบียบ  วิธีการในการตดิตามและประเมินผล 
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ตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดย
รูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี อันได้แก่  
เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดู

เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยด าเนิน
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการด าเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนาม
ในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการด าเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สิน
นั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

๕.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ
โครงการ น ามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบ
โครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   

 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตามประเมินผล
ตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้   

๖.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  (๒) แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

๖.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
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๖.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้ คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความ

พึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
ภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร   
 ส่วนต าบลในภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร  
              ส่วนต าบลในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ  
              บริหารส่วนต าบล (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

๖.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจ

มอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความ
เหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 

๑) ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒) เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะ
น าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
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๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่  (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ ให้การสนับสนุนการ
น าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙) การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท า
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วน
โครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
 

 

๑)  นายสวาด อักษร   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ม.๓          ประธานกรรมการ 
๒)  นายวิระวุฒิ เล็บขาว   สมาชิกสภา อบต. ม.๒            กรรมการ 
๓)  นางพูลศรี  สมานจิตร สมาชิกสภา อบต. ม.๕   กรรมการ   
๔)  นายอภิชาติ ศรีนฤมล สมาชิกสภา อบต. ม.๖   กรรมการ 
๕)  นายสุธรรม หนันสวาสดิ์  ผู้แทนประชาคมทองถิ่น ม.๗  กรรมการ 
๖)  นายก าพล  นามเพ็ง   ผู้แทนหน่วยงาน    กรรมการ 
๗)  นางยุพาภรณ์ นิลาทวงค์      ผู้แทนหน่วยงาน    กรรมการ 
๘) ว่าที่ รอ สมชาย สิทธิศรีจันทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๙) นายสมศักดิ์ ดิษฐสุนนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิ                   กรรมการ 
๑๐) นายปฏิการ เชื้อทอง   หัวหน้าส่วนการบริหาร   กรรมการ 
๑๑) นางจีระภา ระดาพัฒน์ หัวหน้าส่วนการบริหาร           กรรมการ/เลขานุการ 
12) นางจามลี  กาศรี หัวหน้าส่วนการบริหาร   ก ร รม ก าร /ผู้ ช่ ว ย

เลขาฯ 
 
 
 

 

๘.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  
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๑)  นางจีระภา ระดาพัฒน์    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห               ประธานอนุกรรมการ 
๒)  นางจามลี  กาศร ี     หัวหน้าส านักปลัด    
 อนุกรรมการ 
3)  นางยุภาพร  ผารัตน์        นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  

   รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน                     อนุกรรมการ 
4) นางสาวดวงฤทัย หินซุย           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์                      อนุกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๙.  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 
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ส่วนที่ 2 
การตดิตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น 

  

องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ได้ด าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสาวแห ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  โดยการเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วน
ราชการ ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของ
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ดังนี้ 

 

     
  
ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ประเด็นการประเมิน 
 

มีการ 
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที ่๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น    
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น    
3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง    
4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น    
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร ์การพัฒนา    
ส่วนที ่2 การจัดท าแผนการพฒันาท้องถิ่น    
7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล    
8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน    
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น    
10.มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น    
11.มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวดั    
12.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน    
13.มีการก าหนดเปา้หมายการพัฒนาท้องถิ่น    
14.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
15.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด    
16.มีการอนุมัติและประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    
17.มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์    
18.มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
 
สรุป จากผลการติดตามและประเมินผลตนเอง ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามประเด็นการ
ประเมิน จากทั้งหมด 18 ข้อ มีการด าเนินงานและจัดท าตามแผนงานครบถ้วนกระบวนการ 

แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค าชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงาน  
******************************************************************************************************** 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 
๒. รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564) 

 

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 
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ส่วนที่1 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5  (ประจ าปีงบประมาณ 256๔) 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
อบต. สาวแห  อ.หนองฮี  จ.ร้อยเอ็ด 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     แผนงาน
การศึกษา 

6 5,000 6 5,000 7 448,000 7 448,000 7 448,000 33 1,354,000 

     แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

1 0 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 5 6,000,000 

     แผนงานเคหะ
และชุมชน 

129 5,340,000 129 83,596,360 129 98,958,680 129 97,935,780 129 97,757,233 645 383,588,053 

 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

     แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

4 275,000 4 275,000 4 275,000 4 275,000 4 275,000 20 1,375,000 

     แผนงานเคหะ
และชุมชน 

5 0 5 700,000 5 2,123,625 5 2,123,625 5 2,123,625 25 7,070,875 

     แผนงาน
การเกษตร 

23 23,930,170 23 23,930,170 23 23,950,170 23 23,950,170 23 23,950,170 115 119,710,850 

 
3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

     แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

3 502,000 3 502,000 3 502,000 3 502,000 3 502,000 15 2,510,000 

     แผนงาน
สาธารณสุข 

8 240,000 8 240,000 8 260,000 8 260,000 8 260,000 40 1,260,000 

     แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000 

     แผนงานเคหะ
และชุมชน 

2 136,000 2 136,000 2 136,000 2 136,000 2 136,000 10 680,000 

     แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 10 250,000 

     แผนงานงบ
กลาง 

6 8,080,000 6 8,080,000 6 8,085,000 6 8,085,000 6 8,085,000 30 40,415,000 
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4. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

     แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     แผนงานงาน
รักษาความสงบ
ภายใน 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

9 425,000 9 525,000 9 545,000 9 545,000 9 545,000 45 2,585,000 

 
5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

8 140,000 8 140,000 8 140,000 8 140,000 8 140,000 40 700,000 

     แผนงาน
การศึกษา 

10 1,826,190 10 1,846,190 10 1,846,190 10 1,846,190 10 1,846,190 50 9,210,950 

     แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

6 355,000 6 355,000 6 425,000 6 425,000 6 425,000.00 30 1,985,000 

 
6. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     แผนงาน
สาธารณสุข 

1 0 1 0 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 90,000 

     แผนงานเคหะ
และชุมชน 

5 30,000 5 30,000 5 3,522,100 5 3,522,100 5 3,522,100 25 10,626,300 

     แผนงาน
การเกษตร 

3 30,000 3 50,000 3 100,000.00 3 100,000 3 100,000 15 380,000 

 
7. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

     แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

12 470,000 12 470,000 12 470,000 12 470,000 12 470,000 60 2,350,000 

     แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

3 40,000 3 40,000 3 50,000 3 50,000 3 50,000 15 230,000 

รวมทั้งสิ้น 247 41,904,360 247 122,500,720 248 143,446,765 248 142,423,865 248 142,245,318 1,238 592,521,028 
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ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

2563  2564 2565 
จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ 
โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ 

1. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 170 110,295,765 226 147,502,065 212 144,891,218 
2. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 33 36,475,795 39 36,705,795 39 36,705,795 
3. ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

๒2 9,063,000 ๒2 9,063,000 ๒2 ๙,063,๐๐๐ 

4. ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

10 745,000 11 795,000 11 795,000 

5 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒4 2,456,190 ๒4 ๒,456,๑๙๐ ๒4 ๒,456,๑๙๐ 

6. ด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 3,692,100 12 5,722,100 12 5,722,100 

๗. ด้านการบริหารจัดการที่ด ี ๑5 540,000 ๑6 590,๐๐๐ ๑6 590,๐๐๐ 
รวม 284 163,267,850 350 202,834,150 336 200,223,303 

 

 
๔. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน 
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

จ านวนโครงการ
ระหว่างด าเนินการ 

 

จ านวนโครงการ 
ทีย่ังไม่ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 6 28.57 - 0 1๕ ๗๘.๙๕ ๑๙ 13.48 
2. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - ๐ - ๐ ๕ ๑๐๐ ๕ 3.54 
3. ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต ๗ ๔๓.๗๕ - ๐ ๙ ๕๖.๒๕ ๑๖ 11.35 
4. ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรยีบร้อย 

- ๐ - ๐ ๑๐ ๑๐๐ ๑๐ 7.09 

5 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

๙ ๔๐.๙๑ - ๐ ๑๓ ๕๙.๐๙ ๒๒ 15.60 

6. ด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ๐ - ๐ ๕ ๑๐๐ ๕ 3.55 

๗. ด้านการบริหารจัดการที่ด ี ๓๖ ๕๖.๒๕ - ๐ ๒๘ ๔๓.๗๕ ๖๔ 45.39 
รวม ๕8 41.13 - 0 ๘๕ ๖๐.๒๘ ๑๔๑ ๑๐๐ 

 



 
 

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม 
๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร ์ งบปกติ เงินสะสม เงินอุดหนุน 
ระบุวัตถุประสงค์ 

รวม 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
1. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 692,600.00 - 1,539,500.00 2,232,100.00 
2. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 0.00 - - 0.00 
3. ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 4,343,140.00 - - 4,343,140.00 
4. ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

0.00 - - 0.00 

5 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

731,936.62 - - 731,936.62 

6. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

0.00 - - 0.00 

๗. ด้านการบริหารจัดการที่ด ี 1,456,533.50 - - 1,456,533.50 
รวม 7,224,210.12 - 1,539,500.00 8,763,710.12 

 

การจัดท างบประมาณ ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ไดป้ระกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 
22 กันยายน 2563 โดยมี โครงการที่บรรจุอยู่ในขอ้บัญญัติงบประมาณ จ านวน ๑๔๑ โครงการ งบประมาณ 
16,696,450.00 บาท สามารถ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

โครงการ งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ 

จ านวนเงิน
เบิกจ่าย 

เงินคงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. โครงการต่อเติมปรับปรุงโรงอาหาร ศพด.บ้านสาว แห 
2. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. จากถนน คสล.ถึง หน้า กศน.ต าบลสาวแห 
3. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ม.1 สายจากท่อคอนเวิร์สถึงหนองขาม 
4. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ม.3 สายข้างวัดหนองแคนถึงฐานจุดบั้งไฟ 
5. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ม.6 สายจากบ้านนายอภิชาติ ศรีนฤมล ถึง 
    บ้านนายสุพจน์ เสียงใหญ ่
๖. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ม.7 สายข้าง โรงเรียนสาวแหวิทยาถึงดอนชาด 
๗. โครงการก่อสรา้งถนนดินยกระดับ ม.4 สายจากบ้านนายทองเหลือง มีศร ี

ถึงที่นานายแสวง รวมจิตรก่อสร้างถนนเดินยกระดับผิวจราจรลูกรังสายจาก
ป่าช้าบ้านสาวแห ถึงที่นานางทองใบ เสาโมก หมู่ที่ 1  

๘. ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรงัในเขตต าบลสาวแห 
๙. ค่าจ้างเหมาปรับเกรดซ่อมแซมผิวถนนในเขตต าบลสาวแห 
๑๐. โครงการปรับปรุงทางเดินพรอ้มรางระบายน้ าคสล.พร้อมฝาปดิ คสล.เชื่อม

รางระบายน้ าเดมิข้างห้องกองช่างและกองคลัง 
๑๑. ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมท่อ คสล.  
๑๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ม.2 สาย  
      จากบ้านนางอัมรา ร้อยมาลี ถึงหนองสิม 
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1๓.โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ าคสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ม.5         
      สายจากบ้าน อ.วัชรากรณ์ ถึง ศาลาประชาคม ม.5 
1๔. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอพนมไพร 
1๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ท าการ อบต.สาวแห 
1๖. โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติพระมหากษตัริย์และ         
      พระบรมวงศานุวงศ์ อบต.สาวแห 
1๗. โครงการปรับปรุงตลาดชุมชนต าบลสาวแห 
1๘. โครงการก่อสร้างก าแพง คสล.กันดินข้างห้องน้ าสาธารณะถึงรัว้ ศพด.  
     บ้านสาวแห 
1๙. โครงการล้อมรั้วลวดหนามลอ้มหนองปลาดุก ม.3 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1. โครงการส่งเสรมิคุณคา่ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
2. โครงการก่อสรา้งคลองส่งน้ าม.4 
3. โครงการส่งเสรมิการปลูกพืชสมุนไพรในสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า  
      กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
4. โครงการส่งเสรมิการสร้างรายได้ให้เกษตรกรช่วงฤดูแล้ง 
5. โครงการส่งเสรมิการปลูกข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ คณุภาพดเีพื่อการสง่ออก 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๑. โครงการงานการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ กู้ภัย) 
๒. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 

๓. โครงการสุขภาพดีขับขี่จักรยาน 

๔. อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุขต าบลสาวแห 

๕. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสตัว์และขึ้นทะเบียนสตัว์ตามโครงการสัตว์    
    ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์  
    พลเอกหญิงพลเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ   
    เจ้าฟ้าจุฬาภรวลยัลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ 

๖. โครงการเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ 

    สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิงพลเรือเอกหญงิพล   
    อากาศเอกหญิงสมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัคร 

    ราชกุมารีฯ 

๗. ค่าวัสดุวิทยาศาสตรห์รือการแพทย์ 
๘. โครงการส่งเสรมิทักษะอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร ้

๙. โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐. ค่าจ้างแรงงานประชาชนด าเนินการตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ
ร่วมใจ 

๑๑. โครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนต าบลสาวแห 

๑๒. โครงการให้การสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ

๑๓. โครงการให้การสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้พิการ 

๑๔. โครงการให้การสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ติดเช้ือเอดส ์

๑๕. อุดหนุนโครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลสาวแห 

๑๖. อุดหนุนโครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทอ้งถิ่น 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความ
สงบเรียบร้อย 

๑. โครงการแข่งขันฟุตซอล อบต.สาวแหสมัพันธ์ต้านภยัยาเสพติด 
๒. โครงการแข่งขันกีฬา อบต. สาวแหสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งท่ี ๑๔ 
๓. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 
๔. เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอหนองฮ ี
๕. โครงการเพิ่มพูนความรูผู้้ปฏิบตัิการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
๖. โครงการป้องกันและระงับอัคคภีัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
๗. โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก  
    สาธารณภยัต่างๆ 
๘. โครงการฝึกทบทวนจิตอาสาภยัพิบัต ิ
๙. ค่าใช้จ่ายในกรณีจ าเป็นอันเกีย่วกับสาธารณภัยฯ (เงินส ารองจ่าย) 
๑๐. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
๑. โครงการจัดงานและกิจกรรมวนัเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็ 
     พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีินทรมหาวชิราลงกรณฯ 

๒. โครงการจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ้าสทุิดา  
    พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 
๓. โครงการจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ์ 
    พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีฯ 
๔.  โครงการวันท้องถิ่นไทย 
๕. อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
    ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ 
๖. อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ ์
    พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีฯ 
๗. อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ้าสุทิดาพัชรสธุาพิมล 

    ลักษณพระบรมราชิน 
๘. ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.บ้านสาวแห 
๙. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 
๑๐. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสทิธิภาพครูผูดู้แล เด็ก ผู้ปกครอง และทัศน
ศึกษาดูงาน 
๑๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
๑๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๑๓. โครงการจดัซื้ออาหารเสริม (นม) 
๑๔. โครงการจดัซื้ออาหารเสริม (นม) 
๑๕. อุดหนนุส่วนราชการโครงการอาหารกลางวัน 
๑๖. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห 
17. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี ราชพิธี พิธีการต่างๆ 
18. โครงการจดังานประเพณีบญุบั้งไฟ 
19. อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานบุญผะเหวดร้อยเอ็ด 
20. โครงการจดังานประเพณีบญุเส็งกลอง 
21. โครงการส่งเสริมและอนุรักษว์ัฒนธรรมไทย 

 
 

30,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

10,000 
5,000 

 
5,000 

 
5,000 

 
120,000 
50,000 
50,000 

 
294,000 
67,800 

121,992 
331,411 
652,000 
15,000 
30,000 

200,000 
10,000 
60,000 
60,000 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

51,000 
- 
- 
 

166,800 
- 

23,293.20 
62,503.42 
291,040 
15,000 
2,300 

- 
- 

60,000 
60,000 

 
 

30,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

10,000 
5,000 

 
5,000 

 
5,000 

 
69,000 
50,000 
50,000 

 
127,200 
67,800 

98,698.80 
268,907.58 

360,960 
- 

27,700 
200,000 
10,000 

- 
- 

-23- 



 
 

22. โครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์อ าเภอ หนองฮ ี 50,000 - 50,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการสาวแหปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
2. โครงการจัดตั้งศูนยเ์รยีนรู้การบริหารจดัการขยะต าบลสาวแห 
3. ค่ารังวัดตรวจสอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ต าบลสาวแห 
4. โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าหนองห้วยหลง 
5. โครงการรักน้ า รักปา่ รักษาแผน่ดิน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

1. โครงการ อบต. สาวแหเคลื่อนที่บริการประชาชน 
2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้ง 
3. อุดหนุนโครงการสนับสนุนการบริหารจดัการศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอหนองฮ ี
4. ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ 
5. ค่าจ้างเหมาเช่าพื้นที่เว็บไซต์บนอินเตอร์เนต็ 
6. ค่าจัดท าพระราชบัญญตัิประกนัภัย 
7. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ระเบียบกฎหมาย อปท. กิจการสภาและทัศน
ศึกษาดูงาน 
8.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.และทัศนศกึษาดูงาน 
9. โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน ส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
คณะผู้บริหาร และ สมาชิก อบต. 
10. โครงการฝึกอบรมใหค้วามรูร้ะเบียบ กฎหมาย อปท.พนักงานสว่นต าบล 
และพนักงานจ้าง 
11. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ (งานบริหารงานท่ัวไป) 
12. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ (งานบริหารงานคลัง) 
13. โครงการบริหารด้านสาธารณปูโภค 
14. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม หรือสนาม
หญ้าและท าความสะอาดบริเวณ อบต.สาวแห และ ศพด.บ้านสาวแห 
15. ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดที่ท าการ 
16. ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นสาวแห 
17. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห 
18. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
19. คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
20. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
21. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
22. โครงการจดัท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
23. โครงการออกบริการจดัเก็บภาษีและให้ค าปรึกษาแนะน าการช าระภาษ ี

ค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานท่ี 
24. โครงการจดัหาครุภณัฑส์ านักงานและครภุัณฑ์อ่ืนๆ ของ อบต. 
25. โครงการจดัหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์(กองคลัง) 
26. ค่าจ้างเหมาบรรจุน้ ายาเคมีถงัดับเพลิง พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ (ส านักปลดั) 
27. ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการต่างๆ (ส านักปลดั) 
28. วสัดสุ านักงาน (ส านักปลดั) 

 
10,000 
10,000 
25,000 

 
30,000 
6,000 

30,000 
40,000 

 
200,000 
20,000 

 
10,000 

 
100,000 
40,000 

298,000 
84,000 

 
84,000 
84,000 
84,000 
30,000 
50,000 
50,000 
30,000 
20,000 
5,000 

 
82,600 
17,000 
26,400 
15,000 

139,228 

 
- 
- 

25,000 
 

12,200 
6,000 

- 
- 
 

194,772 
- 
 
- 
 

14,400 
5,900 

73,953.95 
42,000 

 
42,000 
42,000 
42,000 
2,300 

23,252 
33,908.55 

2,150 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

46,101 

 
10,000 
10,000 

- 
 

17,800 
- 

30,000 
- 
 

5,228 
20,000 

 
10,000 

 
85,600 
34,100 

224,046.05 

42,000 
 

42,000 
42,000 
42,000 
27,700 

26,748 

16,091.45 

27,850 
20,000 
5,000 

 
82,600 
17,000 
26,400 
15,000 
93,127 
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29. วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ (ส านักปลัด) 
30. วสัดุยานพาหนะและขนส่ง (ส านักปลดั) 
31. วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น (ส านักปลัด) 
32. วสัดุคอมพิวเตอร ์(ส านักปลัด) 
33. วสัดสุ านักงาน (กองคลัง)  
34. วสัดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) 
35. วสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 
36. วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองคลัง) 
37. โครงการปกป้องสถาบันของชาติ 
38. โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ อปพร.และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
39. โครงการจดัหาครุภณัฑส์ านักงานและครภุัณฑ์อ่ืนๆของ อบต. 
40. วสัดุงานบ้านงานครัว (ส านักปลัด) 
41. โครงการรณรงค์ต้านภัยทุจรติ 
42. โครงการจดัท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
43. โครงการส่งเสริมจติส านึกพลเมืองดีวิถี ประชาธิปไตย 
44. โครงการจดัหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) 
45. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (กองสวัสดิการสังคม) 
46. วสัดสุ านักงาน (กองสวัสดิการสังคม) 
47. วสัดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดกิารสังคม) 
48. ค่าธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนต่างๆ (กองสวัสดิการสังคม) 
49. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองสวัสดิการสังคม) 
50. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ (กองช่าง) 
51. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองช่าง) 
52. ค่าจ้างรับรองแบบแปลน (กองช่าง) 
53. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (กองช่าง) 
54. วสัดสุ านักงาน (กองช่าง) 
55. วสัดุก่อสร้าง (กองช่าง) 
56. วสัดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) 
57. วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) 
58. วสัดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 
59. วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) 
60. วสัดุก่อสร้าง (กองช่าง) 
61. วสัดุการเกษตร (ส านักปลดั) 
62. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
63. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
64. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

10,000 
30,000 

200,000 
30,000 
69,950 
30,000 

10,000 

10,000 

10,000 

273,000 

22,400 

30,000 

10,000 

20,000 

20,000 

17,000 

10,000 

56,100 

12,500 

40,000 

30,000 

30,000 

20,000 

20,000 

10,000 

49,300 

53,500 

5,000 

10,000 

6,800 

70,000 

20,000 

10,000 

159,419 

10,000 

149,950 

9,480 

- 
160,428 

13,200 

24,930 

24,004 

5,200 

5,050 

- 
272,165 

16,500 

- 
- 

1,875 
- 
- 

3,600 
31,967 

- 
- 

660 
- 
- 
- 
- 

30,714 
- 
- 
- 
- 

39,710 

1,800 

4,460 

46,645 

6,258 

149,950 

520 
30,000 
39,572 

16,800 

45,020 

5,996 

4,800 

4,950 

10,000 

835 

5,900 

30,000 

10,000 

18,125 

20,000 

17,000 

6,400 

24,133 
12,500 
40,000 
29,340 
30,000 
20,000 
20,000 
10,000 
19,126 
53,500 
5,000 

10,000 
6,800 

30,290 
18,200 
5,540 

112,774 

3,742 

149,950 
รวมท้ังสิ้น    
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน  งบประมาณ 

ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1. เสริมผิวแอสฟัลทต์ิกคอนก
รีตจากสี่แยก หมู่ที่ 6 ถึงวัด
หนองแคน ต าบลสาวแห 
กว้าง 4 เมตร ยาว 530 
เมตร ผิวแอสฟลัท์ติกคอนก
รีต หนา 0.04 เมตร  
2. เสริมผิวแอสฟัลทต์ิกคอนก
รีต รหสัทางหลวงท้องถิ่น 
รอ.ถ.171-01 สายสามแยก 
ทช.3012 บ้านสาวแห – 
บ้านดูกอึ่ง ต าบลสาวแห 
กว้าง 5 เมตร ยาว 581เมตร 
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 
0.04 เมตร  

/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

760,000 
 
 
 
 
 

1,030,000 
 
 

657,000 
 
 
 
 
 

882,500 
 
 

รวม 2 - - 1,790,000 1,539,500 
 
 

ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ล าดับ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

๑ แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์  
มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจ านวนมาก 

ให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์คลัง
ของท้องถิ่น 

๒ ผู้บริหารส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
แผน จึงไม่เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตามแผน 

ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับโครงการในแผนพัฒนา 
มากกว่าการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงโครงการในแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 

สรุป  
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ 
เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ตามที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์
ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ บรรจุโครงการไว้ จ านวน 264 โครงการ สามารถน าโครงการมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  จ านวน 141 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.29 ของโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) และฉบับเพ่ิมเติม 
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ส่วนที่ ๓  

ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผล 
ในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน 
นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าว คณะกรรมการฯ 
สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว 
จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาฯ โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การการพัฒนา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบตัิในเชงิปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบตัิในเชงิคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ 
     ๕.๓  จ านวนวัตถปุระสงค์มคีวามเหมาะสมกับโครงการ ๕ 
     ๕.๔  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องตอ่เนื่องกับระยะเวลา (๓ ปี) ๓ 
     ๕.๖  งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๔ 
     ๕.๗  มีการประมาณราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๔ 
     ๕.๘  มีงบประมาณที่ผา่นมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง ๓ 
     ๕.๙  โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปีทุกโครงการ ๔ 
     ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ ๕ 
     ๕.๑๑  ตัวชี้วัด (KPI) วัดไดถู้กต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ ๔ 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ ๕ 
     ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ ๕ 
     ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท.๐๓ และ แบบ ยท.๐๔ ๓ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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๑. ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์
สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
องค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน ประเด็นที่ต้องมีการ
วิเคราะห์ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) 
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) หลักการ
ส าคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ ๒ ด้าน คือ
สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก เพ่ือให้รู้จักตนเอง
และรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการกิจการสาธารณะ 

๑๐ ๘.๕ 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่ง เองว่า
เป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 

๑๐ ๗.๕ 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการ
ตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ
ตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

๑๐ ๖.๕ 

๔. แนวทางการพัฒนา 
และยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการ  
บูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ินที่
ติดต่อกัน 
 

๑๐ ๘ 
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๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ ก าหนดวัตถ ุ
ประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
๕.๓ จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับ
โครงการ 
 
๕.๔ เป้าหมาย (ผล 
ผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครง 
การ) มีความสอด 
คล้องต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (๓) ปี 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

๖๐ 
๕ 

๔๙.๕ 
๔ 

มี วั ต ถุ ป ระส งค์ ชั ด เจน  (clear objective) โค รงการต้ อ งก าหน ด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

๕ ๔ 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

๕ ๓.๕ 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหนเริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

๕ ๔ 

การก าหนดเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality)  
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 
 
 

๓ ๓ 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๗ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 
๕.๘ มีงบประมาณที่
ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง
ตามความเป็นจริง 
 
๕.๙ โครงการแต่ละ
โครงการคลอบคลุม
ระยะเวลา ๔ ปี ทุก
โครงการ 
๕.๑๐ มีการก าหนด 
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) 
วัดได้ถูกต้องตามหลัก
ของการจัดท า
โครงการ 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

๔ ๓.๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 
 

๔ ๓.๕ 

ต้องแสดงงบประมาณเพ่ือการพัฒนา ๓ ปีย้อนหลังตามหลักความเป็นจริง 
กรณีมี ๒ ปี  ก็ให้แสดง ๒ ปี กรณีมี ๑ ปี ก็ให้แสดง ๑ ปี โครงการ
ดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งขึ้นเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคตที่ก าหนดระยะเวลาไว้ ๓ ปี 

๓ ๒ 

โครงการพัฒนาที่ได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง ๔ ปี  
ทุกโครงการ 
 
 

๔ 
 
 

๓ 
 
 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)    
ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ 
 

 
๕ 
 
 
 

 
๔ 
 
 
 

ตัวชี้วัด (KPI) ที่ก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 
 

 
๔ 
 
 

 
๓ 
 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่าด าเนินการตาม
โครงการ ผลเกิดข้ึนตามชื่อของโครงการที่ตั้งไว้ 
 

๕ 
 
 

๔.๕ 
 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

๕ ๔.๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๔ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับแบบ 
ยท.๐๓ และแบบ 
ยท.๐๔ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท.๐๓ และแบบ ยท.๐๔ และ
แบบ ผ.๐๑ จะต้องถูกต้อง ตรงกันทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการ
พัฒนา โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๓ ๓ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๘๐ 

 
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก 
(๑๐ คะแนน) 

พอใจ 
(๗ คะแนน) 

ไม่พอใจ 
(๔ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗๒ คน ๒๘ คน ๐ คน 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗๑ คน ๒๙ คน ๐ คน 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจรรม ๘๑ คน ๑๙ คน ๐ คน 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๗๙ คน ๒๑ คน ๐ คน 
๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘๘ คน ๑๒ คน ๐ คน 
๖. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗๙ คน ๒๑ คน ๐ คน 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
ในท้องถิ่น 

๘๓ คน ๑๗ คน ๐ คน 

๘. มีการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๘๔ คน ๑๖ คน ๐ คน 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗๗ คน ๒๓ คน ๐ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๓% ๒๐.๖๗% ๐.๐๐% 
 

 จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห จ านวน ๑๐๐ คน ความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ  ๗๙.๓๓ มี
ความพึงพอใจ ๒๐.๖๗ และไม่มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 
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๒. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๕๕ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๓๕ 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจรรม ๘.๘๐ 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๘.๗๐ 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๐๕ 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘.๔๐ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๘.๗๐ 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๖๐ 

ภาพรวม ๘.๖๔ 
จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึง
พอใจ คิดเป็น ๘.๖๔ คะแนน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๙.๕๐ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๙.๔๐ 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจรรม ๙.๖๕ 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๙.๓๐ 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๓๕ 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๙.๔๕ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๙.๕๐ 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๖๐ 

ภาพรวม ๙.๔๗ 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิด
เป็น ๙.๔๗ คะแนน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๙.๒๐ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๙๐ 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจรรม ๙.๓๐ 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๘.๘๐ 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๔๐ 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๙.๒๐ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๙.๑๐ 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๑๐ 

ภาพรวม ๙.๑๓ 
จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมี
ความพึงพอใจ คิดเป็น ๙.๑๓ คะแนน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๙.๑๕ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๕๕ 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจรรม ๙.๑๐ 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๘.๙๐ 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๓๐ 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘.๘๕ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๙.๐๐ 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๑๐ 

ภาพรวม ๘.๙๙ 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาพรวม จาก
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๘.๙๙ คะแนน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๕๕ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๓๕ 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจรรม ๘.๘๐ 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๘.๗๐ 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๐๕ 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘.๔๐ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๘.๗๐ 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๖๐ 

ภาพรวม ๘.๖๔ 
จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา

ด้านการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 
๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๘.๖๔ คะแนน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๙.๐๕ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๙.๐๕ 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจรรม ๘.๘๕ 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๘.๙๐ 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๗๐ 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๙.๐๕ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๙.๒๐ 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๙๐ 

ภาพรวม ๘.๙๖ 
จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๘.๙๖ คะแนน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริการจัดการที่ดี 

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม - 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม - 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจรรม - 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ - 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด - 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น - 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - 

ภาพรวม - 
จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา

ด้านการบริหารจัดการที่ดี ความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึง
พอใจ คิดเป็น -  คะแนน 
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ส่วนที่ ๔ 
ผลการติดตามและประเมินผล 

จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

2563  2564 2565 
จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ 
โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ 

1. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 170 110,295,765 226 147,502,065 212 144,891,218 
2. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 33 36,475,795 39 36,705,795 39 36,705,795 
3. ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต ๒2 9,063,000 ๒2 9,063,000 ๒2 ๙,063,๐๐๐ 
4. ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

10 745,000 11 795,000 11 795,000 

5 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๒4 2,456,190 ๒4 ๒,456,๑๙๐ ๒4 ๒,456,๑๙๐ 

6. ด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 3,692,100 12 5,722,100 12 5,722,100 

๗. ด้านการบริหารจัดการที่ด ี ๑5 540,000 ๑6 590,๐๐๐ ๑6 590,๐๐๐ 
รวม 284 163,267,850 350 202,834,150 336 200,223,303 

 

สรุปผลการด าเนินประกอบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 

(ตามแนวทางยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์) 

ยุทธศาสตร ์

โครงการ
ในแผนปี

(๖4)
ทัง้หมด 

 

โครงการที่อนุมัติงบประมาณ 

ด า
เน

ินก
าร

แล
้วเ

สร
็จ 

(ต
.ค

.๖
3-

มี.
ค.

64
) 

อย
ู่ระ

หว่
าง

ด า
เน

ินก
าร

 

ยัง
ไม

่ด า
เน

ินก
าร

  
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ข้อบัญญัติปี 
๖4 

จ่ายขาด
เงินสะสม

ปี ๖4 

งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

64 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 226 19 - 2 6 - 16 28.57 
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 39 5 - - - - 5 0.00 
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต ๒2 16 - - 7 - 9 43.75 
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรยีบร้อย 

11 10 - - - - 10 0.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

๒4 22 - - 9 - 13 40.91 

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

12 5 - - - - 5 0.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี ๑6 64 - - 36 - 28 56.25 
รวมโครงการทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ 350 141 - 2 58 - 86 41.13 
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รายงานผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 
โครงการที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖4  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(ต.ค.๖3- 
มี.ค.๖4) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

๑ โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ ม.4 สายจาก 
บ้านนายทองเหลือง มีศรี ถึงที่นานายแสวง รวมจิตร 
จุดเริ่มต้น จากบ้านนายทองเหลือง มีศรี ถึงที่นา   
นายแสวง รวมจิตร จ านวน 2 ช่วง 

126,400 125,400 /   

๒ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมท่อ คสล. 40,000 15,300 /   

๓ โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ อบต.สาวแห 

500,000 499,000 
 

/   

๔ โครงการล้อมรั้วลวดหนามล้อมหนองปลาดุก ม.3 52,900 52,900 /   

 รวม 719,300 692,600    
 

โครงการที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖4 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(ต.ค.๖3- 
มี.ค.๖4) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

๑ โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสี่แยก หมู่
ที่ 6 ถึงวัดหนองแคน ต าบลสาวแห กว้าง 4 เมตร 
ยาว 530 เมตร ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 
0.04 เมตร  

760,000 
 
 
 

657,000 
 
 
 
 

/   

2 โครงการ เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น รอ.ถ.171-01 สายสามแยก ทช.
3012 บ้านสาวแห – บ้านดูกอ่ึง ต าบลสาวแห 
กว้าง 5 เมตร ยาว 581เมตร ผิวแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต หนา 0.04 เมตร 

1,030,000 
 

882,500 
 

/   

 รวม 1,790,000 1,539,500    
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สรุป    จ านวนโครงการทั้งหมดยุทธศาสตร์ที่  ๑  21 โครงการ 

     จ านวนโครงการทีไ่ดด้ าเนินการแลว้เสร็จ    6 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ          6 x 100    =  28.57 
       21 

 

โครงการที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖4 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(ต.ค.๖3- 
มี.ค.๖4) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

- - - - -   
 รวม - -    

สรุป    จ านวนโครงการทั้งหมดยุทธศาสตร์ที่  ๒    5 โครงการ 

     จ านวนโครงการทีไ่ดด้ าเนินการแลว้เสร็จ    - โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ          0 x 100    =  0.00 
       5 

โครงการที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖4 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(ต.ค.๖3- 
มี.ค.๖4) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

๑ โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) 504,000 252,000 /   
2 โครงการเพื่อขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอฯ 

30,000 19,640 /   

๓ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 100,800 100,800 /   
4 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

และผู้ยากไร้ 
30,000 30,000 /   

5 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,985,100 2,598,400 /   
6 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,628,000 1,331,800 /   
7 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000 10,500 /   
 รวม 8,307,900 4,343,140    
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สรุป    จ านวนโครงการทั้งหมดยุทธศาสตร์ที่  ๓  16 โครงการ 

     จ านวนโครงการทีไ่ดด้ าเนินการแลว้เสร็จ    7 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ          7 x 100    =  43.75 
       16 

 
โครงการที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖4 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(ต.ค.๖3- 
มี.ค.๖4) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

 - - - -   
 รวม - -    

 
สรุป    จ านวนโครงการทั้งหมดยุทธศาสตร์ที่  ๔    10 โครงการ 

     จ านวนโครงการทีไ่ดด้ าเนินการแลว้เสร็จ     - โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ         0 x 100    =  0.00 
       10 

โครงการที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖4 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(ต.ค.๖3- 
มี.ค.๖4) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

๑ ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.บ้านสาวแห 102,000 51,000 /   

๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 294,000 166,800 /   

๓ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 121,992 23,293.20 /   

๔ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 331,411 62,503.42 /   

๕ อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวัน 652,000 291,040 /   

๖ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห 15,000 15,000 /   

7 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี ราชพิธี พิธีการต่างๆ 30,000 2,300 /   

8 โครงการจัดงานประเพณีบุญเส็งกลอง 664,000 332,000 /   

9 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 60,000 60,000 /   
 รวม 2,270,403 1,003,936.62    
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สรุป    จ านวนโครงการทั้งหมดยุทธศาสตร์ที่  ๕    22 โครงการ 

     จ านวนโครงการทีไ่ดด้ าเนินการแลว้เสร็จ      9 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ         9 x 100    =  40.91 
       ๒2 

โครงการที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(ต.ค.๖๓- 
มี.ค.๖3๔ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

 - - - -   
 รวม - -    

 

สรุป    จ านวนโครงการทั้งหมดยุทธศาสตร์ที่  ๖     5 โครงการ 

     จ านวนโครงการทีไ่ดด้ าเนินการแลว้เสร็จ     - โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ         0 x 100    =  0.00 
       5 

โครงการที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖4 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(ต.ค.๖๓- 
มี.ค.๖๔) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

๑ อุดหนุนโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอหนองฮี 

25,000 25,000 /   

๒ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ ๓๐,๐๐๐ ๑๒,๒๐๐ /   
๓ ค่าจ้างเหมาเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ /   
๔ โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ การบรหิารงาน อบต. และ ทัศน

ศึกษาดูงาน 
200,000 ๑๙๔,๗๗๒ /   

๕ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ต่างๆ (งานบริหารงานท่ัวไป) ๑๐๐,๐๐๐ ๑๔,๔๐๐ /   
๖ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ต่างๆ (งานบริหารงานคลัง) ๔๐,๐๐๐ ๕,๙๐๐ /   
๗ โครงการบริหารด้านสาธารณูปโภค ๒๙๘,๐๐๐ ๗๓,๙๕๓.๙๕ /   
๘ ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ 

สวนหย่อมหรือสนามหญ้า และท าความสะอาด
๘๔,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ /   
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บริเวณ อบต.สาวแห และ ศพด.บ้านสาวแห 
๙ ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดที่ท าการ ๘๔,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ /   

๑๐ ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสาวแห 

๘๔,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ /   

๑๑ ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านสาวแห 

๘๔,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ /   

๑๒ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ ๓๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐ /   
๑๓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ ๕๐,๐๐๐ ๒๓,๒๕๒ /   
๑๔ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (ส านักปลัด) ๕๐,๐๐๐ ๓๓,๙๐๘.๕๕ /   
๑๕ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (กองคลัง) ๓๐,๐๐๐ ๒,๑๕๐ /   
๑๖ วัสดุส านักงาน (ส านักปลัด) ๑๓๙,๒๒๘ ๔๖,๑๐๑ /   
๑๗ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๐,๐๐๐ ๙,๔๘๐ /   
๑๘ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๒๐๐,๐๐๐ ๑๖๐,๔๒๘ /   
๑๙ วัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) ๓๐,๐๐๐ ๑๓,๒๐๐ /   
๒๐ วัสดุส านักงาน (กองคลัง) ๖๙,๙๕๐ ๒๔,๙๓๐ /   
๒๑ วัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) ๓๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๔ /   
๒๒ วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ๑๐,๐๐๐ ๕,๒๐๐ /   
๒๓ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ๑๐,๐๐๐ ๕,๐๕๐ /   
๒๔ โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ อปพร.และ ทัศน

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
๒๗๓,๐๐๐ ๒๗๒,๑๖๕ /   

๒๕ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์อ่ืนๆ 
ของ อบต. 

๒๒,๔๐๐ ๑๖,๕๐๐ /   

๒๖ โครงการจัดท าแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๐,๐๐๐ ๑,๘๗๕ /   
๒๗ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (กองสวัสดิการสังคม) ๑๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐ /   
๒๘ วัสดุส านักงาน (กองสวัสดิการสังคม) ๕๖,๑๐๐ ๓๑,๙๖๗ /   
๒๙ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ (กองสวัสดิการ

สังคม) 
๓๐,๐๐๐ ๖๖๐ /   

๓๐ วัสดุส านักงาน (กองช่าง) ๔๙,๓๐๐ ๓๐,๗๑๔ /   
๓๑ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) ๗๐,๐๐๐ ๓๙,๗๑๐ /   
๓๒ วัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ๒๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐ /   
๓๓ วัสดุการเกษตร ๑๐,๐๐๐ ๔,๔๖๐ /   
๓๔ เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม ๑๕๙,๔๑๙ ๔๖,๖๔๕ /   
๓๕ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ๑๐,๐๐๐ ๖,๒๕๘ /   
๓๖ เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ บ านาญข้าราชการส่วน 

ท้องถิ่น (กบท.) 
๑๔๙,๙๕๐ ๑๔๙,๙๕๐ /   

 รวม 3,185,147 1,456,533.50    
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สรุป    จ านวนโครงการทั้งหมดยุทธศาสตร์ที่  ๗     64 โครงการ 

     จ านวนโครงการทีไ่ดด้ าเนินการแลว้เสร็จ      36 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ         36 x 100    =  56.25 
      64 
 
 

สรุป  จ านวนโครงการทั้งหมด         350 โครงการ 
จ านวนโครงการในข้อบัญญัติ        141 โครงการ 

     จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ      58  โครงการ 
จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ      83 โครงการ 
จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ         - โครงการ 
 
คิดเป็นร้อยละ      58 x 100    = 16.57 
                            350 
 
อัตราร้อยละของโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ   16.57 
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ส่วนที่ ๕ 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๑๒ (๓) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ได้ติดตามและ
ประเมินผลในประเด็นต่อไปนี้ คือ 
  ๑. การติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวนโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) และฉบับเพ่ิมเติม 
  ๒. การติดตามและประเมินผลจ านวนงบประมาณที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวนงบประมาณใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)และฉบับเพ่ิมเติม 
  โดยมีข้อสรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสาวแห ดังนี้ 

ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 
๑. ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห จากการ

ติดตามและประเมินผล การน าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหไปสู่การปฏิบัติ หากดูตามสัดส่วนของการน า
โครงการไปสู่การปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยมาก คิดเป็นร้อยละ 16.57 และสัดส่วนของการน างบประมาณไปสู่การ
ปฏิบัติ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 41.13 ฝากข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้ง
ต่อไป ควรมีการน าโครงการที่เร่งด่วนบรรจุไว้ในแผนที่สามารถน าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงจุดอย่างแท้จริง 
  ๒. โครงการทุกโครงการควรด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน เพ่ือ
ไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
  ๓. เนื่องจากในห้วง 6 เดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-
19) จึงไม่สามารถด าเนินการได้ในหลายๆ โครงการ จึงท าให้ร้อยละของการด าเนินการน้อย 
  ๔. กองงาน/ส่วนงาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด าเนินโครงการ และการติดตาม
ประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการนั้น ว่าควรจะด าเนินการ
ต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
  ๕. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ซึ่งจะท าให้มีผลการด าเนินงานที่เพ่ิมมากข้ึน 
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