
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 

เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  ประจ าปีงบประมาณ 2563  

*************************** 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12(3) ได้ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามผลและ
ประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับ
แต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
    บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเมืองน้อย 
ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยประจ าปีงบประมาณ 
2563  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562  ถึง  วันที่  30  กันยายน 2563  ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองน้อย  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย ได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย   
เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563    ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย จึงขอประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่ วนต าบลเมืองน้อยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
รายละเอียดดังปรากฏแนบท้ายประกาศนี ้
        

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่        23     เดือน   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
 

 
      ( นายไพบูลย์  ค าศรี ) 
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ค าน า 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนิความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองน้อย จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพ่ือให้ผู้บริหารได้ด าเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
--------------------- 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย
จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองน้อยหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ  ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองน้อย    หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย สภาพ
พ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืน
แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล เมืองน้อย 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบใน
การด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น
เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยให้
เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะ
ถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
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  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด   ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลเมืองน้อย  
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้   
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
และ ข้อ 30(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
1.การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
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2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
3)ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
4)หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย ต้องด าเนินการให้
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการก าหนดกรอบ 
แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 
2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล เมืองน้อย  
ได้ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้ว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไป
ใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการ
ติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย    ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
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รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองน้อย   เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองน้อย   และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่ง
อาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองน้อย 
3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองน้อย เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
น้อยและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลเมืองน้อย 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อบต.เมืองน้อย 

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลเมืองน้อย 

สภาองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลเมืองน้อย 
รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลเมืองน้อย 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลเมืองน้อย   
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ื อใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้าง
เครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม ( Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่
ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็น
จริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล เมืองน้อย
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองน้อยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกปี  และสรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมา  
  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองน้อยภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  เสนอ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองน้อยมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยซึ่งสามารถวัด
ไดใ้นเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง



10 
 

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ประจ าปงีบประมาณ 2563 

อ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล เมืองน้อย
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล เมืองน้อย 
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.  จะใช้การวัดกว้างยาวหนา เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          ไม่เคร่งครัดใน
ขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองน้อยใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองน้อย มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้าน   มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) 
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หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และ
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย   
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลเมืองน้อย   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมี
ผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองน้อยเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลเมืองน้อย  
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ส่วนที่ 2   
การติดตามและประเมินผล 

---------------- 
   

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดระยะเวลา  5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองน้อย   ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ   และแผนชุมชนต าบล  

  1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  (Vision) 
““พัฒนางานบริการสู่ความเป็นเลิศ  สร้างสังคมให้น่าอยู่ คู่คุณธรรม  

น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

2.  พันธกิจ (Mission) 
       พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
  1. พัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพ 
  2. พัฒนาปรับปรุงฐานรากเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 
  3. พัฒนาปรับปรุงและจัดให้มีสวนสาธารณะเพ่ือใช้ประโยชน์  พื้นที่สาธารณะประโยชน์ให้ 
        บังเกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ของสังคมให้ถดถอยลง 
  5. พัฒนาการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา 
                   คุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถด ารงอยู่ในสังคมโดยปกติสุข 
  6. ให้การสนับสนุนการศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  7. ให้ความรู้และสร้างจิส านึกให้แก่ประชาชนในการมีส่วนรวมด้านการเมืองและการปกครอง 
  8. ส่งเสริมพัฒนากีฬาและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ  
  9. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  10. พัฒนาระบบเทคโนโลยี  สารสนเทศในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
  11. พัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยกับหน่วยงานอ่ืนทั้งภายใน
และนอกเขต  อบต. เมืองน้อย 
3. เป้าประสงค์ (Goals) 

  ๑.  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน  ครอบคลุมมี
เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
     ๒.  พัฒนาระบบประปา แหล่งน้ า และภาชนะกักเก็บน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
  ๓.  การวางระบบผังเมืองและการควบคุมอาคาร 
  ๔. องค์การบริหารส่วนต าบลพัฒนาการจัดการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพ 
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    5. เศรษฐกิจในครัวเรือนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ 
    6. ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตท่ีดีปลอดภัยและพึ่งตนเองได้ 
     7. ประชาชนได้รับการศึกษาทั่วถึงและมีคุณธรรมจริยธรรมตระหนักถึงคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมและร่วมอนุรักษ์ไว้ 
    8. ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนได้รับการบ ารุงดูและรักษาอยู่คู่ชุมชน 
    9. ประชาชนรับรู้ เข้าใจในข่าวสารและมีส่วนร่วมก่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม
ของ อบต.โดยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

4. จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(1)  ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพและครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน 
(2)  ระบบเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นและสามารถแก้ปัญหาความยากจน  
(3)  สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
(4)  ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับอย่างท่ัวถึง ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจน

มีความตระหนักเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และร่วมอนุรักษ์ไว้ 
(5)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีมลพิษ ได้รับการดูแลรักษา 
(6)  การบริหารงานมีคุณภาพโปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม 
(7)  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีอย่างมีคุณภาพและการจัดการทั้งบุคลากร 

เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ และหน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง 
 

       5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    แนวทางการพัฒนา 

     1.  พัฒนาการก่อสร้าง/บูรณะ/ปรับปรุงถนนระบบระบายน้ า  สะพาน 

    2. พัฒนาระบบแหล่งน้ า,ประปา 

    3. พัฒนาระบบจราจร 

    4. พัฒนาการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพื่อการเกษตรและบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะตามจุด    
                        ต่าง ๆ 

      2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

    แนวทางการพัฒนา 

    1. พัฒนาจัดหา/ปรับปรุงสถานที่จ าหน่วยสินค้า 

    2. พัฒนาการส่งเสริมศักยภาพละขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และ   
                       การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
    ๓. พัฒนาด้านส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
    ๔. พัฒนาการสนับสนุนกองทุนกลุ่มอาชีพ 
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   3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข 

    แนวทางการพัฒนา 

    1. พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
    2. พัฒนาด้านความม่ันคงปลอดภัยในชุมชน 

    3. พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน้ าเสียในชุมชน 
    ๔. พัฒนาการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 

         4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

    แนวทางการพัฒนา 

    1. พัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 
    2. พัฒนาด้านภูมิปัญญา  วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น  

      5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

      6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านองค์กร 

    แนวทางการพัฒนา 

    1. พัฒนาด้านองค์กรสู่ความเป็นเลิศ         

    2. พัฒนาขีดความสามารถการท างานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 

          อย่างต่อเนื่อง 

    3. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร/สารสนเทศ 
    ๔.พัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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1.2  สรุปโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการและได้ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2561 2562 2563 2564 2565 

โครงการ ด าเนินการ โครงการ ด าเนินการ โครงการ ด าเนินการ โครงการ ด าเนินการ โครงการ ด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

18 12 18 12 47 - 36 - 27 - 

2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

7 6 7 3 12 - 12 - 12 - 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและการสาธารณสุข 
 

19 15 22 11 24 - 24 - 23 - 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

24 12 30 14 36 - 33 - 33 - 

5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 1 5 1 7 - 7 - 7 - 

6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการด้านองค์กร 

17 17 20 20 11 - 11 - 11 - 

รวม 89 63 102 61 137 - 123 - 113 - 
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   2.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   2.1  เดือนตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563 
    2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย มีความสัมพันธ์
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน   สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์ศรีสะเกษ  ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได ้ สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ การยกระดับเศรษฐกิจให้ พ่ึงตนเองและแข่งขัน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและการสาธารณสุข 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ียุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม   สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ  ตามยุทธศาสตร์ที่ 2การ
เสริมสร้างภูมติคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และ
คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1.การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ  ตามยทุธศาสตร์ที่ 2     
การเสริมสร้างภูมติคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม 
และคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2.การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ  ตามยุทธศาสตร์ที่ 3   การเสริมสร้างความสมดุลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และคุณภาพชีวิตที่ด ีขึ้น 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กร 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2.การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ  ตามยุทธศาสตร์ที่ 2  การเสริมสร้างภูมติคุ้ม
กันทางสังคมและคุณภาพชีวิต  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น 
 
2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย (พ.ศ.2561-2565) 
1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  (Vision) 
““พัฒนางานบริการสู่ความเป็นเลิศ  สร้างสังคมให้น่าอยู่ คู่คุณธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
2.  พันธกิจ (Mission) 
พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
1. พัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาปรับปรุงฐานรากเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 
3. พัฒนาปรับปรุงและจัดให้มีสวนสาธารณะเพ่ือใช้ประโยชน์  พื้นที่สาธารณะประโยชน์ให้ 
  บังเกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ของสังคมให้ถดถอยลง 
5. พัฒนาการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา 
   คุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถด ารงอยู่ในสังคมโดยปกติสุข 
6. ให้การสนับสนุนการศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ให้ความรู้และสร้างจิส านึกให้แก่ประชาชนในการมีส่วนรวมด้านการเมืองและการปกครอง 
8. ส่งเสริมพัฒนากีฬาและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ  
9. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
10. พัฒนาระบบเทคโนโลยี  สารสนเทศในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
11. พัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยกับหน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและนอกเขต  
อบต. เมืองน้อย 
 
3. เป้าประสงค์ (Goals) 
๑.  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน  ครอบคลุมมีเพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน 
๒.  พัฒนาระบบประปา แหล่งน้ า และภาชนะกักเก็บน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
๓.  การวางระบบผังเมืองและการควบคุมอาคาร 
๔. องค์การบริหารส่วนต าบลพัฒนาการจัดการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพ 
5. เศรษฐกิจในครัวเรือนเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 
6. ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัยและพ่ึงตนเองได้ 
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   7. ประชาชนได้รับการศึกษาท่ัวถึงและมีคุณธรรมจริยธรรมตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและร่วม
อนุรักษ์ไว้ 
  8. ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนได้รับการบ ารุงดูและรักษาอยู่คู่ชุมชน 
  9. ประชาชนรับรู้ เข้าใจในข่าวสารและมีส่วนร่วมก่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมของ อบต.โดย
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
4. จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(1)  ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพและครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
(2)  ระบบเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นและสามารถแก้ปัญหาความยากจน  
(3)  สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
(4)  ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับอย่างทั่วถึง ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนมีความตระหนัก
เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และร่วมอนุรักษ์ไว้ 
(5)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีมลพิษ ได้รับการดูแลรักษา 
(6)  การบริหารงานมีคุณภาพโปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม 
(7)  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีอย่างมีคุณภาพและการจัดการทั้งบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ 
อุปกรณ์ต่างๆ และหน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง 
 
          2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  มีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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2.1.3  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   1) SWOT Analysis 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
รวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยนั้น   มีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและ
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
กับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 
๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ ( integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
(๑)  มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พื้นที่  เช่น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   เป็นต้น 
(2)  มีสถานศึกษาระดับประถมและขยายโอกาสในพ้ืนที่ 
(3)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (4)  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ดังนี้ 
โทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต  TOT  CAT  AIS  เป็นต้น   
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์       

  (5)  ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  เช่น  โครงการละ ๕  ล้าน  หมู่บ้านละ ๒  แสน 
  (6)  มีศูนย์ด ารงธรรมระดับอ าเภอ  ระดับท้องถิ่น   

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (๑)  อยู่ไกลจากจังหวัด  ท าให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด 
 (๒)  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  เช่น  การท าบัตรผู้พิการ  การขออนุญาต

ใบขับข่ี   
(๓)  มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลกับองค์การ

บริหารส่วนต าบลเมืองน้อยต าบลนาค าใหญ ่และองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดและทาม  เช่น ถนน   
(4)  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย    เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  

มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ   ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองน้อยตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและ
นโยบายรัฐบาล 

(๔)  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยมีเส้นทางการจราจรจากอ าเภอกันทรารมย์
ไปอ าเภอยางชุมน้อย การจราจรผ่านไปอ าเภอเขื่องในท าให้มีการจารจรขอรถบรรทุกขนาดใหญ่ท าให้ถนนเกิด
ความช ารุด 
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๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด

แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา

ท้องถิ่นของตนเอง 
(๒)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
(๓)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
(๔)  มีหนองน้ าสาธารณะ  เพ่ือเป็นแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือการเกษตรกรรม  
(5)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว  

พริก หอม กระเทียม   ข้าวโพด  และการเลี้ยงโค   ฯลฯ 
(6)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
(7)  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยกับส่วนราชการ

ในพ้ืนที ่
(8)  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
(9)  มีระบบประปาทุกหมู่บ้านท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
(10)  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ

และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 (11)  มีวัดครบทุกบ้าน    
 (12)  องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองน้อยมี เว็บไซด์  และเฟสบุค อบต. ในการ

ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
(13)  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
(14)  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  กองทุนเงินล้าน ฯลฯ 
(15)  มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
 

๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(๑)  คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมือง  
(๒)  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้

ขาดรายได้ 
(๓)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม

อาชีพอย่างเข้มแข็ง 
(4)  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
(5)  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  
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(6)  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 

(7)  ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
(8)  แหล่งเงินทุนต่างๆ ประชาชนเข้ายังไม่ถึงส่วนมากและไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ   
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     2.1.4  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองท้องถิ่นใน

เขตจังหวัดศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตร ์
องค์การบริหารส่วน

ต าบลเมืองน้อย 

โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

1.ด้านความมั่นคง 1.การเสริมสร้างและ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ทุ น
มนุษย ์

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และการยกระดับ
เศรษฐกิจให้
พึ่งตนเองและ
แข่งขันได้ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน 

47 31 
 
 

 

2 . ด้ า น กา ร ส ร้ า ง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

2.การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อมล้ า
ในสังคม 

ส่งเสริมการค้า โดยพัฒนาสิ่ง
อ านวยความสะดวกการคา้
และการลงทุนให้ได้
มาตรฐาน 
 

ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
เศรษฐกิจฐานราก
ให้พึ่งตนเองและ
แข่งขันได้ 
 

ยุทธศาสตร์ การยกระดับ
เศรษฐกิจให ้พึ่งตนเองและ
แข่งขัน 
 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

12 2 

3.การ เสริ มสร้ า ง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

3 . ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่ ง ขั น ไ ด้ อ ย่ า ง
ยั่งยืน 

อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกดิ
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

การเสริมสร้างภู
ม ติ คุ้ ม กั น ท า ง
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ การเสรมิสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง สังคม และ
คุณภาพชีวิตที่ด ีขึ้น 
 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและ
การสาธารณสุข 

24 11 

4 . ด้ า น กา ร ส ร้ า ง
โอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม 

4.การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกดิ
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

การเสริมสร้างภู
ม ติ คุ้ ม กั น ท า ง
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง สังคม และ
คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น 
 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนา
ธรรม 

36 10 

 
 
 
 
 

22 



23 
 

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ประจ าปงีบประมาณ 2563 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองท้องถิ่นใน

เขตจังหวัดศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตร ์
องค์การบริหารส่วน

ต าบลเมืองน้อย 

โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

5.ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5.การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคงและยั่งยืน 

อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกดิ
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

การเสริมสร้าง
ความสมดุลด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ การเสรมิสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง สังคม และ
คุณภาพชีวิตที่ด ีขึ้น 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 0 

6.ด้านการปรับปรุง
สมดุ ลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

6.การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิ บาล ใน
สังคมไทย 

ส่งเสริมการค้า โดยพัฒนาสิ่ง
อ านวยความสะดวกการคา้

และการลงทุนให้ได้
มาตรฐาน 

การเสริมสร้างภมูติ
คุ้มกันทางสังคม
และคณุภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ การเสรมิสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง สังคม และ

คุณภาพชีวติที่ด ีขึ้น 
 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านองค์กร 

11 7 

 รวม 137 61 
    

     1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน   61 โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด
137 โครงการ 
     2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  137  โครงการ ด าเนินการจริง  61 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ  44.53  ของ
จ านวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
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การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ประจ าปงีบประมาณ 2563 

3.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  3.1 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30  กันยายน 253 
   3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานสนับสนนุ ด าเนินการจริง 

จ านวน

โครงการ 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

- ด้านบริการชุมชนและสงัคม 

- ด้านการเศรษฐกิจ 

 

-แผนงานเคหะและชมุชน 

-แผนงานสง่เสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งของชมุชน 

-แผนงานการเกษตร 

กองช่าง ส านักงานปลัด /กอง

คลัง/กองการศึกษาฯ 
31 6,784,059.86 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 

-ด้านการเศรษฐกิจ -แผนงานการเกษตร 

-แผนงานการพาณิชย์ 

ส านักงาน

ปลัด 

กองคลงั/กองชา่ง/กอง

การศึกษา 
2 28,730 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและการสาธารณสุข 

--ด้านบริการชุมชนและสังคม 

-ด้านบริหารงานทั่วไป 

-แผนงานสาธารณสุข 

-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

-แผนงานรักษาความสงบ 

-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ส านักงาน

ปลัด 

กองคลงั/กองชา่ง/กอง

การศึกษา 
11 8,481,572 

2424.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

-ด้านบริการชุมชนและสังคม 

-ด้านบริหารงานทั่วไป 

-แผนงานการศึกษา 

-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา ส านักงานปลัด /กอง

คลัง/กองช่าง 
10 2,806,759.66 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

-ด้านการเศรษฐกิจ 

-ด้านการบรหิารงานทั่วไป 

-แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด กองช่าง/กองคลัง/กอง

การศึกษาฯ 
0 0 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ

บรหิารจัดการองคก์ร 

-ด้านบริหารงานทั่วไป 

-ด้านการบรกิารชุมชนและสงัคม 

- งบกลาง 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 

-แผนงานงบกลาง 

-แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ทุกส านัก/กอง อ าเภอ/จังหวัด/กรม/

กระทรวง 
7 611,750 

รวม     61 18,712,872.12 
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การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ประจ าปงีบประมาณ 2563 

 3.1.2  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยเป็นหน่วยด าเนินการ  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายทีด่ าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านเมืองน้อยหมู่ 7 สายทางไท
ไปบ้านหนองเทา 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

ถนนกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 80.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 400.00ตร.ม.ไหล่
ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร 

221,000 ร้อยละ 80 ประชาชน
ได้ประโยชน์จาก
โครงการ 

การสัญจรสะดวก กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
หนองยาง-ห้วยหนาด 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระ
ยทาง 134 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
536 ตร.ม.ไหล่ทางข้างละ 
0.20 เมตร 

299,000 ร้อยละ 80 ประชาชน
ได้ประโยชน์จาก
โครงการ 

การสัญจรสะดวก กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก
บ้านหนองมุขหมู่ 5สายบ้าน
หนองมุขหมู่ 5-ไปบ้านเมือง
น้อย 

เพื่อใหก้ารสัญจร
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,300 เมตร มีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 260 
ลูกบาศก์เมตร 

288,000 ร้อยละ 80 ประชาชน
ได้ประโยชน์จาก
โครงการ 

การสัญจรสะดวก กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า
บ้านหนองน้ าเต้าหมู่ 4 

เพื่อให้การระบายน้ าใน
ชุมชนสะดวก 

กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 
เมตร ยาว 118 เมตร 

289,000 ร้อยละ 80 ประชาชน
ได้ประโยชน์จาก
โครงการ 

การสัญจรสะดวก กองช่าง 

5.  โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกภายในต าบลเมืองน้อย 

เพื่อให้การสัญจรสะดวก ช่วงที่ 1 ถรรกสเว 4.00 เมตร 
ยาว 215 เมตร ปริมาณดิมถม
ไม่น้อยกวา่ 344 ลบ.ม. ปริมาณ
หินคลุกไม่น้อวกว่า 43 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 2 ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 
100 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 15 ลบ.ม. 

105,000    
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายทีด่ าเนินการ
จริง (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

6. โครงการปรับปรุงถนนดินถมสาย
ใต้วัด-เลียบแม่น้ ามูล 

เพื่อให้การสัญจรสะดวก ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 
590 เมตร มีปริมาณดิน
ถมไม่น้อยกว่า 1,416 
ลูกบาศก์เมตร 

152,000 ร้อยละ 80 ประชาชน
ได้ประโยชน์จาก
โครงการ 

การสัญจรสะดวก กองช่าง 

7. โครงการปรับปรุงถนนดินถมลงหิน
คลุกสายวัดป่าธรรมสามัคคี-ทาง
หลวงหมายเลข2086 

เพื่อให้การสัญจรสะดวก ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 
800 เมตร มีปริมาณดิน
ถมไม่น้อยกว่า 1,120 

272,000 ร้อยละ 80 ประชาชน
ได้ประโยชน์จาก
โครงการ 

การสัญจรสะดวก กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงถนนดินถมลง
หินคลุกบ้านหนองเทาหมู่ 3 
สายบ้านเก่า-สวนป่า 

เพื่อให้การสัญจรสะดวก ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,260 เมตร มีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 252 
ลบ.ม. 

284,500 ร้อยละ 80 ประชาชน
ได้ประโยชน์จาก
โครงการ 

การสัญจรสะดวก กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงถนนดินถมลง
หินคลุกบ้านหนองเทาหมู่ 9 
สายใต้วัดบ้านหนองเทา-คันกั้น
น้ า 

เพื่อให้การสัญจรสะดวก ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 
240 เมตร มีปริมาณดิน
ดมไม่น้อยกว่า 576 ลบ.
ม.มีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 48 ลบ.ม. 

112,000 ร้อยละ 80 ประชาชน
ได้ประโยชน์จาก
โครงการ 

การสัญจรสะดวก กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุกบ้านเมืองน้อยหมู่ 8-ห้วย
หนาด 

เพื่อให้การสัญจรสะดวก ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,200 เมตร มีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 240 
ลบ.ม. 

299,000 ประชาชนร้อยละ 80 
ได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกบ้านโนนสวนหมู่ท่ี 2 สาย
แยกหนองสะพัง-หนองขอนแก่น 

เพื่อให้การสัญจรสะดวก ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 
990 เมตร มีปริมาณหิจ
คลุกไม่น้อยกว่า 158 
ลบ.ม. 

177,000 ประชาชนร้อยละ 80 
ได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ประจ าปงีบประมาณ 2563 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

12 โครงการปรับปรุงลงหินคลุกสาย
นาผู้ใหญ่บ้าน(นายส าเร็จ ป้อง
เศร้า)-หนองหมี 

เพื่อให้การสัญจรสะดวก กว้าง 3 เมตร ยาว 800 
เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 96 ลบ.ม. 

108,000 ประชาชนร้อยละ 80 
ได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

 13 โครงการขยายเขตระบบไฟฟา้

สาธารณะบ้านเมืองน้อยหมูท่ี่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างทั่วถึง 

รายละเอยีดปริมาณงาน

ตามประมาณการของการ

ไฟฟ้าฯก าหนด 

205,067.86 ประชาชนร้อยละ 80 

ได้ใช้ประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการบรกิาร

สาธารณะที่มีคุณภาพ 
กองช่าง 

14 โครงการขยายเขตไฟฟา้เพื่อ

การเกษตรจากสวนนายเสพียร-

สวรสวนนายนิสิทธิ์บ้านเมือง

น้อยหมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า

การเกษตรใชอ้ย่างทั่วถึง

ลดต้นทุนในการผลิต 

รายละเอยีดปริมาณงาน

ตามประมาณการของการ

ไฟฟา้ฯก าหนด 

78,492 ประชาชนร้อยละ 80 

ได้ใช้ประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการบรกิาร

สาธารณะที่มีคุณภาพ 
กองช่าง 

15 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.

บ้านเมืองน้อยหมู่1 สายโรงน้ า-

โรงผ่ึงหอม 

เพื่อให้การสัญจรสะดวก

ถนนได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 

71 เมตร หนา 0.15 

เมตร มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย

กว่า 355 เมตร ลูกรัง

ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 

0.50 เมตร 

199,000 ประชาชนร้อยละ 80 

ของหมู่บ้านได้ใช้

ประโยชน์จากโครงการ

นี ้

ประชาชนได้รับการบรกิาร

สาธารณะที่มีคุณภาพ 
กองช่าง 

16 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.

บ้านโนนสวนหมู ่2 สายป้ัม

น้ ามัน-หนองแซง 

เพื่อให้การสัญจรสะดวก

ถนนได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 

106 เมตร หนา 0.15 

เมตร มพีืน้ท่ี คสล.ไม่น้อย

กว่า 530  ตร.ม.ลูกรังไหล่

ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 

เมตร 

298,000 รอ้ยละ 100 มีถนน 

คสล.เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสัญจรสะดวกมี

ถนนได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี

ด าเนินการจรงิ 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีไดร้ับจริง หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

17 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.

บ้านหนองเทาหมู่ 3 สายบ้าน

นายสมัย ทองมาก-บ้านนางสุ

พศิ ร้องครบุร ี

เพื่อให้การสัญจรสะดวก

ถนนได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ระยะทาง 35 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 

175 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 

0.20 เมตร 

97,000 ร้อยละ 100 มีถนน 

คสล.เพิ่มขึน้ 

ประชาชนสัญจรสะดวกมี

ถนนได้มาตรฐาน 
กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนดินลงหินคลุกสายทาง

หลวงชนบท-โนนแคน-ป่า

ชุมชน 

เพื่อให้การสัญจรสะดวก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 700 

เมตร งานดินคันทาง 715 ลบ.

ม. ลงหินคลกุ 105 ลบ.ม. 

200,000 ร้อยละ 80 ประชาชน

พึงพอใจ 

ประชาชนสัญจรสะดวกถนน

ได้มาตรฐาน 
กองช่าง 

19 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า 

บ้านหนองน้ าเต้าหมู่ 4 

เพื่อให้การระบายน้ าใน

ชุมชนสะดวก 

รางระบายน้ า คสล.กว้าง 0.30 

เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 122 

เมตร  

297,000 ประชาชนร้อยละ 80 

ได้ใช้ประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการบรกิาร

สาธารณะที่มคีุณภาพ 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.

บ้านหนองมุขหมู่ 5สายบ้าน

หนองมุขหมู ่5-บ้านโนน

สวน 

เพื่อให้การสัญจรสะดวก

ถนนได้มาตรฐาน 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 110 

เมตร หนา 0.15 เมตร มพีืน้ท่ี 

คสล.ไม่น้อยกว่า 550 ตร.ม.

ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 

0.20 เมตร 

297,000 ประชาชนร้อยละ 80 

ได้ใช้ประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการบรกิาร

สาธารณะที่มคีุณภาพ 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 

บ้านเมอืงน้อยหมู6่ สายบ้าน

นางจตุพรไปต้นยาง-ทางไป

บ้านหนองเทา 

เพื่อให้การสัญจรสะดวก

ถนนได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 

ระยะทาง 135 เมตร หนา 

0.15 ม. หรอืมพีื้นท่ีไม่น้อย

กว่า 540  ตร.ม.ไหล่ทางข้าง

ละ 0.20 เมตร 

298,000 ประชาชนร้อยละ 80 

ได้ใช้ประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการบรกิาร

สาธารณะที่มคีุณภาพ 

กองช่าง 
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การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ประจ าปงีบประมาณ 2563 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี

ด าเนินการจรงิ 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีไดร้ับจริง หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

22 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.

บ้านเมอืงน้อยหมู ่7 สาย

ทางมูล 

เพื่อให้การสัญจรสะดวก

ถนนได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ระยะทาง 147 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพืน้ท่ีไมน้่อย

กว่า 735 ตร.ม. ไหล่ทางข้าง

ละ 0.20 เมตร 

399,000 ประชาชนร้อยละ 80 

ได้ใช้ประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการบรกิาร

สาธารณะที่มคีุณภาพ 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสรา้งถนนคสล.

หมู8่สายห้วยหนาด 

เพื่อให้การสัญจรสะดวก

และถนนไดม้าตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 

ระยะทาง 135 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมพีื้นท่ี ไม่

น้อยกว่า 540 เมตร ไหลท่าง

ข้างละ 0.20 เมตร 

299,000 ประชาชนร้อยละ 80 

ได้ใช้ประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการบรกิาร

สาธารณะที่มคีุณภาพ 

กองช่าง 

24 โครงการปรับปรุงถนนดนิ

ลงหนิคลุกบ้านหนองเทา

หมูท่ี่ 9 สายหนองจ้อก้อ-

สวนป่า 

เพื่อให้การสัญจร

สะดวก 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 

360 เมตร ปริมาณหินคลุก 

90 ลบ.ม. 

99,000 ประชาชนร้อยละ 80 

ได้ใช้ประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการบรกิาร

สาธารณะที่มคีุณภาพ 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าบ้านหนองเทา

หมู ่9 

เพื่อให้การระบายน้ าใน

ชุมชนสะดวกลดปัญหา

น้ าทว่มขัง 

รางระบายน้ า คสล.ขนาด

กว้าง 0.30 เมตร ลกึ 0.30 

เมตร ยาว 122 เมตร 

197,000 ประชาชนร้อยละ 80 

ได้ใช้ประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการบรกิาร

สาธารณะที่มคีุณภาพ 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ า บ้านหนองน้ าเต้าหมู่ท่ี 

10 

เพื่อให้การระบายน้ าใน

ชุมชนสะดวกลดปัญหา

น้ าทว่มขัง 

รางระบายน้ า คสล.ขนาด

กว้าง 0.30 เมตร ลกึ 0.30 

เมตร ยาว 122 เมตร 

297,000 ประชาชนร้อยละ 80 

ได้ใช้ประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการบรกิาร

สาธารณะที่มคีุณภาพ 

กองช่าง 
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30 
 

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ประจ าปงีบประมาณ 2563 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี

ด าเนินการจรงิ 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีไดร้ับจริง หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

27 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.สายข้างศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก อบต.เมอืงน้อย 

เพื่อให้การสัญจร

สะดวกถนนได้

มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 

182 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรอืมีพืน้ท่ีไม่น้อยกวา่ 

910 ตร.ม.ไหลท่างขา้งละ 

0.20 เมตร 

496,000 ประชาชนร้อยละ 80 

ได้ใช้ประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการบรกิาร

สาธารณะที่มคีุณภาพ 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า คสล.บ้านเมอืง

นอ้ยหมู ่8 

เพื่อให้การระบายน้ าใน

ชุมชนหมูบ้่านสะดวก 

รางระบายน้ า คสล.ขนาด

กว้าง 0.30 เมตร ลึก 

0.30 เมตร ยาว 122 

เมตร 

297,000 ประชาชนร้อยละ 80 

ได้ใช้ประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการบรกิาร

สาธารณะที่มคีุณภาพ 

กองช่าง 

29 โครงการขุดเจาะบอ่

บาดาลบา้นโนนสวนหมู ่2 

เพื่อให้มแีหลง่น้ า

ส าหรับผลิตประปา

หมูบ้่าน 

ขุดเจาะบอ่บาดาลขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้(ท่อ 

PVC=ชัน้ 13.5) 

56,000 ประชาชนร้อยละ 80 

ได้ใช้ประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการบรกิาร

สาธารณะที่มคีุณภาพ 

กองช่าง 

30 โครงการซ่อมแซมถนนลง

หินคลุกบา้นหนองเทาหมู่ 

9 สายฮ่องนอ้ย 

เพื่อให้การสัญจร

สะดวก 

 53,000 ประชาชนร้อยละ 80 

ได้ใช้ประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการบรกิาร

สาธารณะที่มคีุณภาพ 

กองช่าง 

31 โครงการอุดหนุนกลุ่มผู้ใช้

น้ าประปาหมูบ้่านบ้าน

หนองมุข 

เพื่ออุดหนุนให้กลุม่ผู้ใช้

น้ าประปาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

อุดหนุนให้กลุม่ผูใ้ช้

น้ าประปาหมูบ้่านหมู่ 5 

ตามรายละเอยีดโครงการฯ 

15,000 ประชาชนร้อยละ 80 

ได้ใช้ประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการบรกิาร

สาธารณะที่มคีุณภาพ 

กองช่าง 
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การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ประจ าปงีบประมาณ 2563 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีด าเนนิการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่

ด าเนนิการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีได้รับจรงิ หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

 1 โครงการอบรมการเลีย้งโค

เนื้อ 

เพื่อสง่เสริม

สนับสนุนกลุ่มอาชพี

ผู้เลีย้งโคมีความรู้

ทักษะในการผลิต

อาหารได ้

จัดฝึกอบรมและสง่เสริม

สนับสนุนกลุ่มผู้เลีย้งโคเนือ้

ภายในต าบลเมอืงน้อย

(รายละเอยีดคา่ใชจ้่ายตาม

โครงการฯ 

11,450 ร้อยละ  70 ผู้

เข้าอบรมมี

ความรู้เพิ่ม 

สมาชกิกลุ่มมคีวามรู้

ทักษะเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

 2 โครงการอบรมและสง่เสริม

อาชีพเกษตรตามแนวทาง

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

เพื่อเป็นการส่งเสริม

สนับสนุนอาชีพตาม

แนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

จัดกิจกรรมโครงการฯ

(รายละเอยีดตามโครงการท่ี

ด าเนนิการ) 

17,280 ร้อยละ 80 มี

ความรู้ด้านอาชพี

ตา่งๆเพิ่ม 

ประชาชนผู้เข้ารับอบรม

มคีวามรู้ประกอบอาชพี

หลากหลายเพิ่ม 

ส านักงานปลัด 
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การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ประจ าปงีบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมและการสาธารณสุข 

ล าดบั โครงการพฒันา วตัถุประสงค ์ เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ตวัช้ีวดั (KPI) ผลท่ีไดรั้บจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

1. โครงการป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า

ประจ าป ี2563 

เพื่อเป็นการ

ป้องกันโรคพษิสุนัข

บ้า 

จัดซือ้วัคซีนป้องกัน/ควบคุม

พร้อมฉีดส าหรับหมาแมวท่ีขึ้น

ทะเบียนโดยร่วมกับปศุสัตว์

อ าเภอกันทรารมย์ 

28,570 ร้อยละ 100 

สุนัขหมาแมว

ได้รับวัคซีน

ป้องกัน 

ประชาชนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด 

2. โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ข

ปัญหาโรคไข้เลอืดออกประจ าป ี

2563 

เพื่อป้องกันและ

แก้ไขปัญหา

ไข้เลอืดออก 

จัดซือ้วัสดุน้ ายาพ่นยุงและ

ทรายอะเบสในการใชก้ าจัด

แหลง่เพาะพันธ์หยอดทรายอะ

เบสทุกครัวเรือนและพน่หมอก

ควันหมู่บ้านท่ีเกิดโรค 

49,853.60 ร้อยละ 100 

ประชาชนปลอด

โรคไข้เลอืดออก 

ประชาชนมสีุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง 

ส านักงานปลัด 

3. โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV เพื่อเป็นเงิน

ชว่ยเหลอืผู้ตดิเชื้อ 

จ่ายเงินชว่ยเหลอืให้ผู้ตดิเชื้อทุก

เดอืนๆละ 500 บาท 

6,000 ร้อยละ 100 ผู้

ตดิเชื้อได้รับการ

ชว่ยเหลอื 

ผู้ติดเชื้อท่ีขึ้น

ทะเบียนได้รับการ

ชว่ยเหลอื 

ส านักงานปลัด 

4. โครงการจัดอบรมให้ความรู้และ

พัฒนาคุณภาพชวีติประชาชน

ผู้สูงอายุประจ าป ี2563 

เพื่อให้ประชาชน

ผู้สูงอายุมคีุณภาพ

ชวีติท่ีดขีึน้ 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้และ

กิจกรรมให้ประชาชนผู้สูงอายุปี

ละ 1 ครัง้ 

50,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

ผู้สูงอายุเข้าร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนผู้สูงอายุ

มคีุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
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การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ประจ าปงีบประมาณ 2563 

ล าดบั โครงการพฒันา วตัถุประสงค ์ เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 
 

ตวัช้ีวดั (KPI) ผลท่ีไดรั้บจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

5. โครงการชว่ยเหลอืเด็กสตรี คนชรา

และผู้ดอ้ยโอกาสผู้ยากไร้ 

เพื่อให้ความ

ชว่ยเหลอืเบือ้งต้น 

ด าเนนิการให้ความช่วยเหลอื

ตามระเบียบวธีิปฏิบัตเิมื่อ

ประชาชนประสบเหตุ 

44,699 ร้อยละ 100 

ประชาชนได้รับ

การช่วยเหลอื 

ประชาชนทุก

หลังคาที่ดอ้ย

โอกาสได้รับการ

ชว่ยเหลอื 

ส านักงานปลัด 

6. เงินอุดหนุนตามโครงการพระราชด าริ

ดา้นการสาธารสุข 

เพื่อุดหนุนสนับสนุน

การพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐาน 

อุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตาม

โครงการพระราชด าริดา้น

สาธารณสุขโดยอุดหนุนให้หมูบ้่าน

ละ 20,000 บาท จ านวน 10 

หมูบ้่าน 

200,000 ร้อยละ 100 

ได้รับการอุดหนุน 

สาธารณสุขมูลฐาน

ของหมู่บ้านไดร้ับ

การพัฒนา 

ส านักงานปลัด 

7. โครงการก่อสรา้งระบบจัดการสิ่ง

ปฏกิูลเป็นแบบบ่อทรายกรองตาก

ปฏกิูลและลานซมึเพื่อการเกษตร 

เพื่ออุดหนุนให้ศูนย์ฯ

จังหวัดศรสีะเกษ 

อุดหนุนตามโครงการฯท่ีขอรับ

งบประมาณสนับสนุนปีละ 1 ครัง้ 

240,000 

(กั้นเงินเบิกตัดปี) 

อุดหนุนปีละ 1 

ครัง้ตามโครงการ 

ประชาชนในพืน้ท่ี

ปลอดปัญหายาเสพ

ติด 

ส านักงานปลัด 

8 โครงการจัดประชาคมหมูบ้่านและ

ต าบลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อจัดเวทีประชาคม

หมูบ้่านและต าบลใน

การจัดท าแผน 

จัดท าประชาคมหมูบ้่านหมู ่1-10 

จ านวน 10 ครัง้และระดับต าบล 

1 ครัง้ เพื่อจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

0 รอ้ยละ 80 มี

ข้อมูลส าหรับ

ด าเนินการพัฒนา 

ประชาชนในพืน้ท่ีได้

รว่มกันวางแผน

พัฒนาท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด 

9. อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดประจ าปี 2563 อ.

กันทรารมย์ จ.ศรสีะเกษ 

เพื่ออุดหนุนส าหรับ

ด าเนินโครงการฯ 

อุดหนุนให้ปกครองอ าเภอกันทรา

รมย๋ ปีละ 1 ครัง้ตามโครงการฯ 

0 อุดหนุน 1 ครั้ง

ตามโครงการ 

ประชาชนในพืน้ท่ี

ปลอดปัญหายาเสพ

ติด 

ส านักงานปลัด 

10 อุดหนุนโครงการเฝ้าระวังและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด จ.ศรีสะเกษประจ าป ี

2563 

เพื่ออุดหนุนส าหรับ

ด าเนินโครงการฯ 

อุดหนุนให้ปกครองจังหวัดศรสีะ

เกษ ปีละ 1 ครัง้ตามโครงการฯ 

0 อุดหนุน 1 ครั้ง

ตามโครงการ 

ประชาชนในพืน้ท่ี

ปลอดปัญหายาเสพ

ติด 

ส านักงานปลัด 

๓๓
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การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ประจ าปงีบประมาณ 2563 

ล าดบั โครงการพฒันา วตัถุประสงค ์ เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ตวัช้ีวดั (KPI) ผลท่ีไดรั้บจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

11 ค่าตอบแทนผู้ปฏบัิตริาชการอันเป็น

ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น(โครงการรณรงค์ลด

อุบัตเิหตุทางถนนและให้บริการ

ประชาชนช่วงเทศกาลวันขึน้ปีใหม่

,วันสงกานต์) 

เพื่อจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนให้  

อปพร.ตามค าสั่ง 

จ่ายค่าตอบแทน อปพร.ส ารับ

อยู่เวรให้บริการประชาชนช่วง

เทศกาลปีใหม่และวันสงกานต ์

21,900 ร้อยละ 100 ผู้

เข้าเวรยามได้รับ

ค่าตอบแทน 

อปพร.ได้รับ

ค่าตอบแทนตาม

ค าสั่งให้ปฏบัิตงิาน 

ส านักงานปลัด 

12 วัสดุเครื่องดับเพลงิ เพื่อจ่ายเป็นค่า

วัสดุดับเพลงิ 

จัดซือ้วัสดุดับเพลงิเชน่ ถุงมือ/

การเตมิน้ ายาผงเคมีแห้งถัง

ดับเพลงิชนดิมอืถอื 

20,700 ร้อยละ 70 มี

วัสดุพร้อมใช ้

หนว่ยงานมวีัสดุ

ดับเพลงิพร้อม

ให้บริการ

ประชาชน 

ส านักงานปลัด 

13 เบีย้ยังชีพผู้พิการ เพื่อให้ผู้พกิารมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี 

จ่ายเบ้ียยังชีพให้ผู้พกิารท่ีขึ้น

ทะเบียน 

6,238,700 ร้อยละ 100 ผู้

พกิารได้รับเบ้ียฯ 

ประชาชนผู้พกิารมี

คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

14 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี 

จา่ยเบ้ียยังชีพให้ผู้สูงอายุท่ีขึ้น

ทะเบียน 

1,713,600 ร้อยละ 100 

ผู้สูงอายุท่ีขึ้น

ทะเบียนได้รับ

เบ้ียฯ 

ประชาชนผู้สูงอายุ

มคีุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

15 โครงการฝกึอบรมชุดปฏบัิตกิารจิต

อาสาภัยพบัิตปิระจ าองค์การ

บริหารส่วนต าบลประจ าป ี2563 

เพื่อฝึกอบรมให้มี

อาสาสมัครภัย

พบัิตปิระจ าต าบล 

จัดฝึกอบรมตามโครงการฯ

จ านวน 1 คร้ัง 

107,550 ร้อยละ 100 

อบต.ม ีอาสาภัย

พบัิต ิ

องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลเมอืง

น้อยมีอาสาสมัคร

ภัยพบัิตปิระจ า

ต าบล 

ส านักงานปลัด 

๓๔
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การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ประจ าปงีบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษาศาสนา และวฒันธรรม 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีด าเนนิการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่

ด าเนนิการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีได้รับจรงิ หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก 

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการประกอบด้วย ค่าจ้าง

เหมาบริการต าแหนง่ผู้ดูแล

เด็กจ านวน 6 อัตรา, 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างส าหรับ

ผู้ดูแลเด็กของ ศพด.และ

แมบ้่าน 

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ

ผู้ดูแลเด็กจ านวน 3 อัตรา,และ

ค่าจ้างเหมาบริการแมบ้่านของ 

ศพด.วัดบ้านเมอืงน้อย 

648,000 ร้อยละ 100 

ผู้ดูแลเด็ก,

แมบ้่านได้รับ

ค่าจ้าง 

ศพด.ท้ัง3 แห่งมี

ผู้ดูแลเด็กและ

ศพด.วัดบ้านเมอืง

นอ้ยมแีมบ้่านท า

ความสะอาด 

กองการศึกษา 

2. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย

การบริหารสถานศกึษา(ค่า

จัดการเรียนการสอน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ

เรียนการสอนของ ศพด. 

จ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ

บริหารงานของ ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กทัง้ 3 แห่ง 

136,000 ร้อยละ 100 

ศพด.ได้รับค่า

จัดการเรียนการ

สอน 

ศพด.ท้ัง 3 แห่งมี

คุณภาพในการ

จัดการเรียนการ

สอน 

กองการศึกษา 

3. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย

ในการบริหารสถานศกึษา

(ค่าอาหารกลางวัน 

เพื่อให้เด็กใน ศพด.มี

อาหารกลางวันตามหลัก

โภชนา 

จ้างเหมาประกอบอาหาร

ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กทัง้ 3 แห่ง 

378,800 ร้อยละ 100 

เด็กใน ศพด.

ได้รับอาหารครบ 

เด็กนักเรียนใน 

ศพด.ได้รับอาหาร

กลางวันตามหลัก

โภชนา 

กองการศึกษา 

4. โครงการจัดกจิกรรมวันเด็ก

แห่งชาติ 

เพื่อสง่เสริมให้เด็กและ

เยาวชนในโรงเรียนและใน

ชุมชนแสดงความสามารถ

ของตนเอง 

จัดท าโครงการท ากจิกรรมวัน

เด็กปลีะ 1 ครัง้ 

49,950 ร้อยละ 80 เด็ก

พงึพอใจ 

เด็ก/เยาวชนใน

ต าบลได้ร่วม

กิจกรรมแสดออก

ถึงความสามารถ 

กองการศึกษา 

 

 

 

๓๕
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การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ประจ าปงีบประมาณ 2563 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีด าเนนิการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่

ด าเนนิการจรงิ 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีได้รับจรงิ หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก 

5. โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรมประจ าปี 2563 

เพื่อจัดอบรมคุณธ๔รรม

ส าหรับประชาชนเยาวชน/เด็ก

นักเรียน 

จัดด าเนินโครงการฯส าหรับเดก็

นักเรียน/เยาวชนในต าบลเมืองน้อยปี

ละ 1 คร้ัง 

35,800 ร้อยละ 70 เด็ก

และเยาชนได้ร่วม

อบรม 

เด็กนักเรียน/เยาวชน

และประชาขนมี

คุณธรรมจริยธรรม

เพิ่มขึน้ 

กองการศึกษา 

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บรหิารสถานศึกษา(ค่าหนังสือ

เรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า

เคร่ืองแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรม

พัฒนาผูเ้รียน 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมี

เคร่ืองแบบนักเรียนและอุป

กรณืการเรียนพร้อมหนังสือ

เรียน 

จัดหาเคร่ืองแบบและอุปกรณ์การ

เรียนพร้อมหนังสือเรียนส าหรับเล็ก

อายุ 3-5 ปี 

45,200 ร้อยละ 100 เด็กมี

วัสดุอุปกรณ์/

เคร่ืองแบบครบ 

เด็กนักเรียนมีการ

พัฒนาทางดา้น

ร่างกายจิตใจอารมณ์

สังคมและสติปัญญาที่

เหมาะสม 

กองการศึกษา 

7. โครงการจัดซือ้อาหารเสรมิ(นม) เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหาร

เสรมินมดื่มเพียงพอแก่การ

เจริญเติบโต 

จัดซือ้อาหารเสรมินมให้ รร.จ านวน 

3 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 3 

แห่ง 

375,629.66 ร้อยละ 100 เด็ก

นักเรียนได้รับ

อาหารเสรมินม

ครบถ้วน 

เด็กนักเรียน

เจริญเติบโตสมวัย 

กองการศึกษา 

8. อุดหนุนโครงการสนับสนุน

ค่าใชจ้า่ยการบรหิาร

สถานศึกษา(อาหารกลางวัน) 

เพื่อให้นักเรยีนมีอาหาร

กลางวันรับประทานเพียงพอ

ตามหลักโภชนา 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้รร.ใน

สังกัด สพฐ.จ านวน 3 แห่ง ตาม

บัญชีขอรับเงินอุดหนุน 

902,380 รอ้ยละ 100 รร.

ในสังกัด สพฐ.

ได้รับเงินอุดหนุน 

เดก็นักเรยีนมีอาหาร

กลางวันรับประทาน

ครบถ้วนตามหลัก

โภชนา 

กองการศึกษา 

9 โครงการแข่งขันกฬีาดา้นยา

เสพติด 

เพื่อสง่เสริมให้ประชาชนได้มี

การออกก าลังกายเพื่อ

สุขภาพห่างไกลยาเสพติด

และเกิดความสามัคคี 

จัดกิจกรรมแข่งขันกฬีาต้านยาเสพ

ติดส าหรับประชาชนในเขตต าบล

เมอืงน้อยหมู ่1-10 

150,000 

(โอนลด

งบประมาณ) 

รอ้ยละ 70 

ประชาชน/ยาชน

เข้ารว่มกิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพดี

และห่าง ากลยาเสพ

ติด 

กองการศึกษา 

 

 

 

๓๖
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การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ประจ าปงีบประมาณ 2563 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีด าเนนิการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่

ด าเนนิการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีได้รับจรงิ หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก 

10. โครงการสง่เสริมการจัดงาน

วันออกพรรษา 

เพื่อให้ประชาชนหมู ่1-10

ได้ร่วมกิจกรรมและอนุรักษ์

ประเพณทีางศาสนา 

จัดกิจกรรมวันออกพรรษาท้ัง 10 

หมูบ้่านในวันออกพรรษาทุกปี 

55,000 รอ้ยละ 70 

ประชาชนพอใจใน

กิจกรรม 

ประชาชนได้ร่วม

กิจกรรมอนุรักษ์

ประเพณท้ีองถิ่น 

กองการศึกษา 

11 โครงการสง่เสริมสนับสนุนการ

จัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ท่ีได้

รว่มงานและอนุรักษ์

ประเพณี 

จัดกิจกรรมงานประเพณบุีญบ้ังไฟ

จัดขยวนแห่/ประกวดจัดงาน

ประจ าทุกปีๆละ 1 ครัง้ 

0 รอ้ยละ 80 

ประเพณไีดร้ับการ

สบืทอด 

ประชาชนไดรว่ม

กิจกรรมและสบื

ทอดประเพณฯี 

กองการศึกษา 

12 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์

ส าหรับห้องเรยีน DLTV 

เพื่อให้ ศพด.มีส่ือการเรยีน

การสอนใน ศพด. 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ

ห้องเรยีน DLTV  จ านวน 1 ชุด 

30,000 รอ้ยละ 100 

ศพด.วัดบ้านเมอืง

น้อยมีอุปกรณ์ 

DLTV 

เด็กนักเรยีนใน 

ศพด.มีอุปกรณ์การ

เรยีนการสอน DLTV 

ใช ้

กองการศึกษา 

13 ค่าจัดซื้อโต๊ะส าหรับเด็ก

นักเรยีน 

เพื่อให้ ศพด.มีโต๊ะส าหรับ

นักเรยีนเพียงพอ 

จัดซือ้โต๊ะส าหรับเด็กนักเรยีน

ส าหรับ ศพด.วัดบ้านเมอืงน้อย 

จัดหา/ซือ้ตามราคาท้องตลาด 

0 รอ้ยละ 100 มี

โต๊ะส าหรับเด็ก

นักเรยีน 

เด็กนักเรยีนใน 

ศพด.มโีต๊ะนกัเรยีน

ส าหรับการเรียนการ

สอน 

กองการศึกษา 
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การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ประจ าปงีบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีด าเนนิการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่

ด าเนนิการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีได้รับจรงิ หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก 

1. โครงการปรับปรุงแก้ไขการ

อนุรักษฟ์ื้นฟูสิ่งแวดลอ้มและ

ทรัพยากรธรรมชาติแหล่ง

ท่องเท่ียวและปรับปรุงทัศนียภาพ

ร่วมท้ังสนับสนุนการป้องกันภาวะ

โลกรอ้น 

เพื่อให้ประชาชนมี

จิตส านกึในการ

รักษาความสะอาด

และร่วมกันอนุรักษ ์

จัดท าโครงการฯและกิจกรรมปี

ละ 1 ครัง้ 

ไมไ่ด้

ด าเนนิการ 

ร้อยละ 60 

ประชาชนมี

จิตส านกึที่ดีใน

การป้องกัน 

ประชาชนมี

จิตส านกึที่ดีเพิ่มขึ้น

ในการป้องกัน

ปัญหาโลกรอ้น 

ส านักงานปลัด 
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การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ประจ าปงีบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการด้านองค์กร 

 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายทีด่ าเนินการ

จริง (ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 
 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. โครงการส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการของ อบต. 

เพื่อจ้างเหมาบริการส ารวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลเมือง
น้อย 

จ้างเหมาหน่วยงานฯ
ส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการงานของ อบต.
เมืองน้อยปีละ 1 ครั้ง 

25,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

การบริหารงานของ อบตฤ.
ได้รับการประเมินตั้งแต่ร้อย
ละ 80 

ส านักงานปลัด 

2. โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
ภายในประเทศของคณะผู้บริหาร,
สมาชิกสภาและพนกังานส่วนต าบล 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และรับ
ประสบการณ์ตรงในการพัฒนา
ตนเองและหน่วยงาน 

จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานภายในประเทศ(ค่าใช้จ่าย
ตามรายละเอยีดโครงการ) 

200,000 ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วม
โครงการได้ประสบการณ์และ
ความรู้  

พนักงาน/เจ้าหนา้ที่ ผู้บริการและ
สมาชิกได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตรงในการท างาน 

ส านักงานปลัด/กอง
คลัง/กองช่าง/กอง
การศึกษาฯ 

3. ค่าจ้างเหมาจัดท าเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน อบต.เมืองน้อย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท า
และดูแลระบบเว็ปไซตของหน่าย
งาน อบต.เมืองน้อย 

จ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
จัดท าเว็ปไซต์และดูแลระบบ
ของหน่ายงาน อบต.เมือง
น้อยทุกปีงบประมาณ 

8,000 ร้อยละ100 หน่วยงานมี
เว็บไซต์ 

อบต.เมืองน้อยมีเว็ปไซต์
หน่วยงานส าหรับการบริการและ
การประชาสัมพันธ์งานฯ 

ส านักงานปลัด 

4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม   165,500   ส านักงานปลัด/กอง
คลัง/กองช่าง/กอง
การศึกษาฯ 

5. โครงการจัดงานหรือกิจกรรมรัฐพิธ ี เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายโครงการจัด
งานหรือกิจกรรมงานรัฐพิธ ี

จ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่าย
โครงการจัดงานหรือกิจกรรม
งานรัฐพิธี 

11,750 ร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรม
รัฐพิธี 

อบต.เมืองน้อยได้ร่วมกิจกรรมงาน
รัฐพิธีต่างๆ 

ส านักงานปลัด 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 
 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

6 อุดหนุนเทศบาลต าบลกันทรา

รมย์ตามโครงการอ านวยการ

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ าเภอกันทรารมย์จังหวัดศรสีะ

เกษ 

เพื่อให้ศูนย์ฯสามารถ

ปฏิบัติงานโดยการ

ประสานงานใหก้ารสนับสนุน

ส่งเสรมิองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

อุดหนุนให้เทศบาล

ต าบลกันทรารมย์ตาม

โครงการฯที่ขอรับ ปีละ 

1 คร้ัง  

20,000 ประชาชนร้อยละ 80 

ได้รับประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

ส านักงานปลัด 

7. โครงการพัฒนาปรับปรุงการ

บรหิารการประปาหมู่บ้านหมู่

4/10,หมู่ 6 และหมู่ 3 

-จ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา

หมู่บ้านหนองน้ าเต้าหมู4่/10 

-จ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปาหมู่

บ้านเมืองน้อยหมู่ 6 

-จ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา

หมู่บ้านหนองเทาหมู่ 3 

 

เพื่อให้มีผู้ดูแลระบบประปา

หมู่บ้าน 

 

 

 

-จ้างเหมาผู้ดูแลระบบ

ประปาหมู่บ้านหนอง

น้ าเต้าหมู่4/10 

-จ้างเหมาผู้ดูแลระบบ

ประปาหมู่บ้านเมืองน้อย

หมู่ 6 

-จ้างเหมาผู้ดูแลระบบ

ประปาหมู่บ้านหนองเทา

หมู่ 3 

 

 

 

60,500 

 

 

60,500 

 

 

60,500 

ร้อยละ 100 มีผู้ดูแล

ระบบประปาหมู่ 4/10,

หมู่ 6 และหมู่ 3 

การด าเนินการกิจการ

ประปาหมู่บ้านมี

ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
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                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 256๓     
 

ส่วนที่ 3   
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

----------------- 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  
2561 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองน้อย  

20 19 19.00 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 14.00 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 57 57.00 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 8 8.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย       10 8 8.00 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8 8.00 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4 4.00 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 5.00 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 5.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 5.00 
 3.8 แผนงาน       5 5 5.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4 4.00 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 5.00 

รวมคะแนน  100 90 90 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 



42 
 

                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 256๓     
 

1.2  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
          รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 3 15  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

2 2 10  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร  และ ช่ ว งอ ายุ แ ล ะจ า นวน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 10  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 10  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 10  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2 2 10  

1.6 ข้อมู ล เกี่ ย วกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

3 3 15  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ า ป่าไม้ ภเูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 10  
 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 1 5  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่ วมตั ดสิน ใจ  ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรั บ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 

3 3 15  

รวม 20 19 95  
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
  พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม  ครบถ้วน  ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ  ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  
การเมืองการปกครอง  สภาพสังคม   บริการพื้นฐานในพ้ืนที่  ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวัฒนธรรม            
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่ส าคัญอ่ืน ๆ  
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1.3     การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  100  
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
น้อยในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เมืองน้อย นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

2 2 13.30  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 6.60  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ สุ ข  ค ว า ม ย า ก จ น 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี 
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

2 1 6.60  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็น
ต้น 

2 2 13.30  

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรื อสิ่ งที่ เ กิ ดขึ้ น  ก ารประดิ ษฐ์ ที่ มี ผ ลต่ อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 1 6.60  

 2.6 ผลการวิ เคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

2 2 13.30  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา ค้นหา
สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

2 2 13.30  

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่
ไ ด้ รั บ  และการ เบิ ก จ่ า ย งบประมาณ  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในเชิงคุณภาพ 

1 1 6.60  

2 . 9  ผ ล ที่ ไ ด้ รั บ จ า ก ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการ
แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 

1 1 6.60  

รวม 15 13 86.60  
   
  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย ได้มีการ
น าเสนอข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการน าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพี่อวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
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  1.4 ยุทธศาสตร์ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65    
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล

เมืองน้อยสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองน้อย และเช่ือมโยงหลัก
ป ร ะ ช า รั ฐ แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ  2 0  ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
Thailand 4.0 

10 8 12.31  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองน้อยในเขตจังหวัด 
สอดคล้ อ งและ เ ช่ื อม โยงกั บสภาพสั งคม 
เศรษฐกิ จ  สิ่ งแวดล้ อมของท้ อ งถิ่ น  และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุ ทธศาสตร์ ช าติ  20 ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 
4.0 

10 8 12.31  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

10 8 12.31  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองน้อยต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย และสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4 6.15  

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองน้อยที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง
ที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 7.69  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 7.69  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่ งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองน้อย ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 7.69  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่ งหมายในเรื่องใดเรื่ องหนึ่งหรือ
แผนงานที่ เกิดจากเป้ าประสงค์  ตัว ช้ีวัด ค่ า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
น้อยที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุ
แผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

5 5 7.69  
 

 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12  Thailand4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่ มจั งหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองน้อยในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 

5 4 6.15  

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็น
โครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 5 7.69  

 รวม 65 57 87.69  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย มีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย เมื่อวันที่        พฤศจิกายน 
2563  เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9  
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       เชิง

ปริมาณ  
10 9  

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       เชิง
คุณภาพ  

10 9  

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8  
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 57  
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5  
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5  
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4  
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4  
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5  
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5  
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5  

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5  
รวมคะแนน  100 92 92.00 
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2.2  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
ด้ านสั งคม ด้ านทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม) 

10 9 90.00 มีการวิเคราะห์ SWOT 
ครอบคลมุ 

รวม 10 9 90.00  

   
2.3   การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิต
นั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency)  ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 

10 
 

5 

9 
 

5 

90.00 
 

50.00 

 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ด าเนินการใน        เชิงปริมาณ 
(Quantitative) 

5 4 40.00  

รวม 10 90 90.00  
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2.4  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

ในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการใน
พื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการ
ต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 

10 
 

5 

9 
 

5 

90 
 

50 

 

3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

5 4 40  

รวม 10 9 90.00  
 2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตดิตามและ

ประเมนิผลแผน 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองน้อยในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand  (Demand Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ
(Integration) กับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยที่
มีพื้นท่ีติดต่อกัน 

10 
5 

8 
4 

80.00 
40.00 

 

4.2  วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   หลักประชารัฐ 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น       (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  
Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

5 4 40.00  

รวม 10 8 80.00  
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 2.6 โครงการพัฒนา 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 60    
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยและ
ด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยที่ก าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 8.33  

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 8.33  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย คื อ อ ะ ไ ร  มี ผ ล ผ ลิ ต อ ย่ า ง ไ ร 
กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 8.33  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4 6.67  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพฒันา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสูร่ายได้สงู (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

5 4 6.67  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ไ ด้ เ ป รี ยบ เ ชิ ง เ ป รี ยบ เที ยบ  เ ช่ น  ด้ า น เ กษต ร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

5 4 6.67  

 



53 
 

                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 256๓     
 

 
 
 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเ ช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 5 8.33  

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 5 8.33  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 5 8.33  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตอ้งให้สอดคลอ้ง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ ในเ ชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละ
ห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่น ๆ 

5 5 8.33  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการก าหนดตัว ช้ีวัด (KPI)  และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
มีก ารก าหนดดัชนี ชี ้ว ัด ผล งาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ไดร้ับ           (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 8.33  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
ม า ก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ซึ่ ง ก า ร เ ขี ย น
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ และมี ความ เฉพาะ เจาะจง  ในการ
ด า เนินงานตามโครงการ (2 )  วั ดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 8.33  

รวม 60 57 95.00  
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3.การติดตามและประเมินผลตามแบบต่าง ๆ ของกรมส่งเสริม 
 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2563 
 

แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
 

ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย..................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดท า
ฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
2.7  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
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2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา   
2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   

แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  ประเมินปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และ
เดือนตุลาคม ของปีงบประมาณนั้นๆ   
ส่วนที่  1    ข้อมลูทั่วไป 

 1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
 1.2  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563   
                (ระหว่างเดือนตุลาคม  2562 – 30 กันยายน  2563) 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้านโครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

18 3,955,600 18 4,120,000 47 11,949,100 36 8,324,600 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

5,449,000 

2.ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ 

7 375,000 7 375,000 12 1,365,000 12 1,360,000 

 

 

 

12 

 

 

 

1,360,000 

3.ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้านสังคมและ

การ

สาธารณสุข 

19 8,841,000 22 8,931,000 24 9,441,000 24 9,441,000 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

8,941,000 
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ยุทธศาส

ตร์ 

2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

4.

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้าน

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนาธรรม 

24 3,199,100 30 6,039,060 36 6,516,460 33 3,816,460 

 

 

 

33 

 

 

 

4,236,460 

5.

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้าน

ทรัพยากรธร

รมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

4 57,000 5 87,000 7 127,000 7 127,000 

 

 

 

7 

 

 

 

127,000 

6.ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้านการ

บรกิาร

จัดการ

องค์กร 

17 2,222,300 20 2,532,300 11 800,000 11 800,000 

 

 

11 

 

 

 

800,000 

รวม 89 18,650,000 102 22,084,360 137 30,198,560 123 23,869,060 113 20,913,460 

 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 47 31 65.96 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 12 2 16.67 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 24 15 62.50 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 36 14 38.89 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 1 14.29 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการองค์กร 11 7 63.64 
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รวม 137 70 51.10 
 
 
 
 

 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้  
(61 โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละของ
ข้อบัญญัติ 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  137 40,298,560 

44.53 87.15 2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 70 20,034,224 

3 สามารถด าเนินการได ้ 61 18,712,872.12 
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รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 

(การด าเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ) 

ข้อมูลจาก e-plan เมนูรายงาน (A9)  
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รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ป ี2563 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ (บาท) 

เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
หมายเหต ุ

 ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาดา้นโครงสร้าง

พื้นฐาน 

   

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเมอืงน้อยหมู่ 7 สาย

ทางไทไปบ้านหนองเทา 

222,000 221,000  

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองยาง-ห้วยหนาด 300,000 299,000  

3 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลกุบา้นหนองมุขหมู ่5 

สายบ้านหนองมุขหมู ่5ไปบ้านเมอืงน้อย 

300,000 288,000  

4 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า บา้นหนองน้ าเต้าหมู ่4 300,000 289,000  

5 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลงหนิคลุกภายในต าบล

เมอืงน้อย 

107,000 105,000  

6 โครงการปรับปรุงถนนดนิถมสายใตว้ัด-เลียงแมน่้ ามูล 174,000 152,000  

7 โครงการปรับปรุงถนนดนิถมลงหนิคลุกสายวัดป่าธรรม

สามัคค-ีทางหลวงหมายเลข 2086 

300,000 272000  

8 โครงการปรับปรุงถนนดนิถมลงหนิคลุกบ้านหนองเทา

หมูท่ี่ 3 สายบ้านเก่า-สวนป่า 

300,000 284,500  

9 โครงการปรับปรุงถนนดนิถมลงหนิคลุกบ้านหนองเทา

หมูท่ี่ 9 สายใต้วัดบ้านหนองเทา-คันกั้นน้ า 

126,000 112,000  

10 โครงการปรับปรุงถนนดนิลงหินคลุกบา้นเมอืงน้อยหมู่ 

8-ห้วยหนาด 

300,000 299,000  

11 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบา้นโนนสวนหมูท่ี่ 2

สายแยกหนองสะพัง-หนองขอนแก่น 

186,000 177,000  

12 โครงการปรับปรุงลงหนิคลุกสายนาผู้ใหญ่บ้าน(นาย

ส าเร็จ ป้องเศร้า)-หนองหม ี

114,000 108,000  

13 โครงการขยายเขตระบบไฟฟา้สาธารณะบา้นเมอืงน้อย

หมูท่ี่ 6 

205,068 205,067.86  

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจากสวนนาย

เสถียร –สวนนายนิสทิธ์ิบ้านเมอืงนอ้ยหมู ่7 

78,492 78,492  

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเมอืงน้อยหมู่ 1 สาย

โรงน้ า-โรงผึ่งหอม 

200,000 199,000 จ่ายขาด

เงินสะสม 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสวนหมู่ท่ี 2 สาย

ป้ัมน้ ามัน-หนองแซง 

300,000 298,000 จ่ายขาด

เงินสะสม 

17 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเทาหมู่ 3 สาย

บ้านนายสมัย ทองมาก-บ้านนางสุพิศ รอ้งครบุรี 

98,000 97,000 จ่ายขาด

เงินสะสม 
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18 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิลงหินคลุกสายทาง

หลวงชนทบ-โนนแคน-ป่าชุมชน 

202,000 200,000 จ่ายขาด

เงนิสะสม 

19 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านหนองน้ าเตา้หมู่ท่ี 4 300,000 297,000 จ่ายขาด

เงินสะสม 

20 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองมุขหมู ่5 สายบ้าน

หนองมุขหมู ่5-บ้านโนนสวน 

300,000 297,000 จ่ายขาด

เงินสะสม 

21 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเมอืงน้อยหมู่ สายบ้าน

นางจตุพรไปตน้ยาง-ทางไปบ้านหนเทา 

300,000 298,000 จ่ายขาด

เงินสะสม 

22 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเมืองน้อยหมู่ 7 สาย

ทางมลู 

400,000 399,000 จ่ายขาด

เงินสะสม 

23 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 สายห้วยหนาด 300,000 297,000 จ่ายขาด

เงินสะสม 

24 
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านหนองเทาหมู่

ที่ 9 สายหนองจ้อก้อ-สวนปา่ 

100,000 99,000 จ่ายขาด

เงินสะสม 

25 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบ้านหนองเทาหมู่ 9 200,000 197,000 จ่ายขาด

เงินสะสม 

26. 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านหนองน้ าเตา้หมูท่ี่ 

10  

300,000 297,000 จ่ายขาด

เงินสะสม 

27. 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.เมืองน้อย 

500,000 496,000 จ่ายขาด

เงินสะสม 

28 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บา้นเมอืงน้อย

หมู่ 8 

300,000 299,000  

29 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลบา้นโนนสวน หมู่ 2 56,000 56,000  

30. 
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านหนองเทาหมู่ 9

สายฮ่องน้อย 

53,000 53,000  

31 อุดหนนุกลุ่มผู้ใช้น้ าประปาหมู่บ้านบา้นหนองมุข 15,000 15,000  

 รวม 6,963,560 6,784,059.86  

 ยุทธศาสตรท์ี่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ    

1. โครงการอบรมการเลี้ยงโคเนือ้ 25,000 11,450  

2. โครงการอบรมและสง่เสริมอาชพีเกษตรตามแนวทาง

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

30,000 17,280  

 รวม 55,000 28,730  
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ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ (บาท) 

เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
หมายเหต ุ

 ยุทศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาดา้นสังคมและการ

สาธารณสุข 

   

1 โครงการป้องกันโรคพษิสนุัขบ้า ประจ าปี 2563 35,000 28,570  

2 โครงการรณรงคป์้องกันและแก้ไขปัญหาโรค

ไข้เลือดออกประจ าปี 2563 

50,000 49,853.60  

3 โครงการจดัอบรมให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนผู้สงูอายุประจ าปี 2563 

50,000 50,000 โอนลด

งบประมา

ณ 

4 โครงการพัฒนา/ผูด้้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้

น้อย 

50,000 44,699  

5 อุดหนนุตามโครงการพระราชด ารดิ้านการ

สาธารณสุข(หมูล่ะ 20,000) 

200,000 200,000  

6 โครงการก่อสร้างระบบจัดการสิ่งปฏิกูลเป็นแบบบ่อ

ทรายกรองตามปฏิกูลและลานซึมเพื่อการเกษตร 

240,000 - กันเงิน

งบประมา

ณ 

7 โครงการจดัหมูบ่้านและต าบลในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

10,000 - ไม่ได้

ด าเนินการ 

8 อุดหนนุโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประจ าปี 2563 อ.กันทรารมย์ จ.ศรสีะเกษ 

10,000 - ไม่ได้

ด าเนินการ 

9. อุดหนนุโครงการป้องกัน เฝา้ระวังและแก้ไขปัญหายา

เสพติด จ.ศรสีะเกษ ประจ าป ี2563 

5,000 - ไม่ได้

ด าเนินการ 

10. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น(โครงการรณรงคล์ด

อุบัติเหตทุางถนนและให้บรหิารประชาชนชว่ง

เทศกาล(วันขึน้ปีใหม,่วันสงกานต์) 

54,320 21,900  

11 ค่าวสัดเุครื่องดับเพลงิ 32,800 20,700  

12 เบี้ยยังชพีผู้ปว่ยเอดส ์ 6,000 6,000  

13 เบี้ยยังชพีผูพ้ิการ 6,470,400 6,238,700  

14 เบี้ยยังชพีผูสู้งอาย ุ 1,728,000 1,713,600  

15 โครงการฝึกอบรมชดุปฏิบัตกิารจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจ าองค์การบรหิารส่วนต าบลประจ าปี 2563 

107,550 107,550  

 รวม 9,049,070 8,481,572.60  
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ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

ทีต่ั้งไว้ (บาท) 

เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
หมายเหต ุ

 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านการศกึษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

   

1 โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา

(ค่าจัดการเรียนการสอน 

136,000 136,000  

2 โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา

(ค่าอาหารกลางวัน) 

392,000 378,800  

3 โครงการจดักจิกรรมวันเด็กแห่งชาต ิประจ าปี 2563 50,000 49,950  

4 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจ าปี 2563 50,000 35,800  

5 โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา

(ค่าหนงัสือเรียน,ค่าอุปกรณก์ารเรียน,คา่เครื่องแบบ

นักเรียน,ค่ากจิกรรมพัฒนาผูเ้รียน) 

79,100 45,200  

6 ค่าอาหารเสริมนมศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเมืองน้อย และคา่อาหารเสริมนม

ส าหรับโรงเรียนสังกดั สพฐ. 

601,687 375,629.66  

8 โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา

(อาหารกลางวัน) รร.สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษา(สพฐ)ในเขต อบต.เมืองน้อย 

976,000 902,380  

9 โครงการจดัการแขง่ขันกฬีาตอ่ต้านยาเสพติด 150,000 (150,000) โอนลด

งบประมา

ณ 

10 โครงการส่งเสริมการจัดงานวนัออกพรรษา 55,000 55,000  

11 โครงการส่งเสริมสนับสนนุการจัดงานบุญบั้งไฟ 70,000 - ไม่ได้

ด าเนินการ 

12 โครงการจดัหาวสัดุอุปกรณส์ าหรับห้องเรียน DLTV 30,700 30,000  

13 ค่าจัดซื้อโตะ๊ส าหรบัเด็กนักเรยีน 5,000 - ไม่ได้

ด าเนินการ 

14. จ้างเหมาบริการผู้ดแูลเด็ก ศพด.บา้นหนองเทา,ศพด.

บ้านหนองน้ าเต้าโนนสวนและ ศพด.วัดบ้านเมอืงน้อย 

724,000 648,000  

 รวม 3,319,487 2,806,759.6

6 
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ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ (บาท) 

เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
หมายเหต ุ

 ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพฒันาดา้น

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

   

1 โครงการปรับปรุงแก้ไขการอนุรักษ์ฟื้นฟู

สิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาตแิหล่ง

ท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพรวมทั้งสนับสนนุ

การป้องกันภาวะโลกร้อน 

30,000 - ไม่ได้

ด าเนินการ 

 รวม 30,000 -  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการ

องค์กร 

   

1. ค่าจ้างเหมาบริการส ารวจความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มาใชบ้ริการของ อบต. 

30,000 25,000  

2. โครงการอบรมสัมมนาและศกึษาดูงาน

ภายในประเทศของคณะผู้บรหิาร,สมาชกิสภา 

อบต.,พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง 

200,000 200,000  

3. ค่าจ้างเหมาจัดท าเว็บไซต์ อบต.เมืองน้อย 10,000 8,000  

4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมอาคาร

เอนกประสงค์ อบต.เมืองน้อย 

166,107 165,500  

5. โครงการจดังานหรือกจิกรรมรัฐพิธ ี 20,000 11,750  

6. อุดหนนุเทศบาลต าบลกันทรารมย์ตามโครงการ

อ านวยการศูนย์ปฏิบัตกิารร่วมในการชว่ยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

อ าเภอกันทรารมย์ประจ าปีงบประมาณ 2563 

20,000 20,000  

7. โครงการพัฒนาปรับปรุงการบริหารการประปา

หมู่บ้านหมู่4/10,6และม.3 

-จ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านบ้านหนอง

น้ าเตา้หมู่ 4/10 

-จ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านหมู่ 6 

- จ้างเหมาผูดู้แลระบบประปาหมู่บา้นหมู่ 3 

 

 

68,000 

 

66,000 

66,000 

 

 

60,500 

 

60,500 

60,500 

 

 รวม 646,107 611,750  

 รวมทั้งสิ้น 20,036,224 18,712,872.12  
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ส่วนที่ 4  

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
---------------------------- 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  มีการด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคสล.ที่ได้มาตรฐานท าการการสัญจรของประชาชนในพื้นท่ี
ภายในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย สะดวกรวดเร็วสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 
          1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
            มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่สามารถตอบสนองความต้องการความรูแ้ละ
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เพ่ือพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตต าบลเมืองน้อยได้และมีประโยชน์อย่างยิ่ง 
 1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข 
  มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองน้อย  
  ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย เป็นสถานที่พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนให้มีพัฒนาการที่ดีสมวัย ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีสถานที่ บุคลากร และสื่อการเรียนการสอนที่พร้อม ใน
การดูแลเด็กเล็กให้มีพัฒนาการสมวัย 
        มีการสืบสานประเพณีในท้องถิ่นเช่นงานประเพณีออกพรรษา เป็นต้น 
         1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                   มีการจัดท าโครงการ และไม่ได้มีการด าเนินการ 
         1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
  มีการจัดเวทีประชาคม เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น/เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนการ
ประชาสังคม โดยรับฟังความคิดเห็นเสียงส่วนใหญ่ และเคารพเสียงส่วนน้อย 
  มีการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาการท างานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  มีสถานที่ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ท โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยี 
และน าเทคโนโลยีไปเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาอาชีพของตน เช่น การซื้อขายทางอินเตอร์เน็ท การได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทาง นักเรียน นักศึกษามีสถานที่ในการค้นหาข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในด้านการศึกษา 
  
        1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
        ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองน้อย   ได้ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้จ านวน  70  โครงการ จากโครงการทั้งหมด 137 โครงการ ซึ่ง
เป็นไปตามแผนการด าเนินงานจ านวน  61  โครงการ และไม่ได้ด าเนินการ 9 โครงการจากงบประมาณที่ตั้งไว้  
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ปัญหาและอุปสรรค 

๑)  จ านวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก  เกินศักยภาพที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองน้อยจะสามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ  ท าให้ร้อยละขอโครงการที่ท าได้น้อยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒)  งบประมาณเงินอุดหนุนเข้าช้าและน้อยท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการพัฒนาที่มีอยู่ใน
ข้อบัญญัติในช่วงต้นปีงบประมาณ 2563 ได้ การด าเนินการจะสามารถท าได้ช่วงเดือนเมษายน – เดือน
กันยายน 2563 
  ข้อเสนอแนะ  

1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต้องเรียงล าดับความส าคัญของโครงการ  และงบประมาณ
รวมถึงสถานะการคลัง  ในการก าหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นนั้น ๆ เพ่ือให้มีการด าเนินโครงการได้
ตามแผนร้อยละเพ่ิมข้ึน  มีจ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการน้อยลง  

2)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

3)  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม
กับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการ
ใหม ่
   

 

(ลงช่ือ)       นติศิักดิ์  แสวงพันธ์        กรรมการ        (ลงช่ือ)   สุพัฒน ์ อุน่อ่อน    กรรมการ 

           (นายนิติศักดิ์  แสวงพันธ์ )                         (นายสุพัฒน์  อุน่อ่อน) 
 

(ลงช่ือ) สุรธีร์  เพทบุรี  กรรมการ  (ลงช่ือ) พยนต์     จันทร์แจ่ม.    กรรมการ 

         (นายสุรธีร์  เทพบุรี)                         (นายพยนต ์    จันทร์แจ่ม.) 
 

(ลงช่ือ) สังเวยีน  สูงโฮง  กรรมการ        (ลงช่ือ)      บัญชา      เอกศริิ กรรมการ 

         (นายสังเวยีน  สูงโฮง)                                (นายบัญชา      เอกศิริ  ) 
 

(ลงช่ือ) อนุชติ  ผาสุข  กรรมการ  (ลงช่ือ) บุญเหลี่ยม  ทองค า       กรรมการ 

          (นายอนุชิต  ผาสุข)                                (นายบุญเหลี่ยม  ทองค า ) 
 

(ลงช่ือ)   อภิชาต ิ  บัวแก้ว  กรรมการ  (ลงช่ือ)   วัชรินทร์ บุญเร่ิม      กรรมการ/เลขา

 (นายอภชิาติ  บัวแกว้)                         (นายวัชรินทร์  บุญเร่ิม  )                                       
 

(ลงช่ือ)         ลุน  ทองทวี 

                         ( นายลุน  ทองทว ี ) 

                         ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

                                       องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงน้อย 


