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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ( รอบ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

โดย 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

หมู่ที่ ๒  ต าบลปราสาททอง  อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร ์๓๒๐๐๐  
โทรศัพท์  ๐๔๔-๕๘๒ – ๒๓๑  

 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 หน้า 2 

 

ค ำน ำ 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561     หมวด 6  ข้อ 29  ได้
ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าท่ีด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม  

 ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททองทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชน
เกิดความพึงพอใจสูงสุด   
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
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สารบัญ 
            หน้า 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร         4 - 5 
ส่วนที่ ๑ บทน า          6 - 14 

๑) ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
๒) วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
๓) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
๔) เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
๕) ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล       15 - 43 
  ๑)  สรุปผลการติดตามและประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
  ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๑.๓ ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
        (โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการจริง) 
  ๑.๔ ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 

 พ.ศ. ๒๕๖๓   (โครงการที่ด าเนินการจริง) 
๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 

   
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล            44 - 49 

๑) ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒) ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

๓) การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ 
 

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ                                                       50 -  55 
๑) สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
๒) ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘   แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
มีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายใน   สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี     
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือไม่ และท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพ่ือจะได้น าข้อมูล
ดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  
  องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖3      ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๖    ด้าน ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
๒) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและ

การท่องเที่ยว 
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ า และเศรษฐกิจพอเพียง 
๔) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
๖) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง  ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนา

หมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน    
 

 ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   
๑. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว และปรากฏตามแผน 

ด าเนินงานแล้ว ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ เว้นแต่กรณีเว้นแต่มี
ความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการได้ หากมีการกันเงินงบประมาณด าเนินการมากเกินไปจะท าให้แผนงาน
โครงการเกิดการกระจุกตัวในงบประมาณถัดไปและกระทบต่อระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมโครงการตามปกติ 

๒. โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ 
ควรมีการปรับปรุง พัฒนารูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง  โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ  
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๓. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ใน 
เรื่องของความพร้อมด้านพ้ืนที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะ
ทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก 

๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลปราสาททองให้มากขึ้น    ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ  ระหว่างด า เนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนิน
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการให้มากข้ึน  

๕. ควรมีการส ารวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง และ 
มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือ
น าไปสู่แนวทางการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถ
แก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
                   ๖.ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน  ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 
                   ๗.ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการโครงการกิจกรรม
พัฒนาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง  การพิจารณาด าเนินการจากโครงการที่ปรากฏในแผนก่อนเป็นส าคัญ  
เพ่ือให้แผนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาให้มากที่สุด  
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  ส่วนที่ 1  
บทน า 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมาย    ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  
ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และ สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททองหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัดอบต. ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  
สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลปราสาททอง  

  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
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ต าบลปราสาททอง ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง โดยการติดตาม
และประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์
ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     

      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง 

  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัดอบต. ผู้อ านวยการทุกส านักกองของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ต าบลปราสาททอง หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติง านตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้     
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
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  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
   1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
   2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
   3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
   4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  
   5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาท
ทองต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 

  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาท
ทอง ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองดังนี้ 

  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วั ด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 หน้า 9 

 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  

  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททองโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองหรือผู้เกี่ยวข้องหรือ
ผู้มีอ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน
สรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

 

  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองมี
อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททองโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ขั้นตอนการรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล         

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

   

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในต าบล . . /อปท .  . . . ทราบใน ท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปราสาททองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของ       องค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททอง 

  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองมาปฏิบัติงาน 

  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่ านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอ และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  
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  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาท
ทอง หนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาท
ทองก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 

   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาททองใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาททองมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต 
(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการ
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สังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง    

  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลปราสาททองคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการ
ส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล      

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 

  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดอบต. ผู้อ านวยการระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง 
ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
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  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของแต่ละส านัก/กองต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็น
องค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย
หลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลปราสาททอง 

ž   
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ส่วนที่ 2  
การติดตามและประเมินผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563       
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น       
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 25๖1 – 2565). ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททองที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ ,แผนพัฒนาอ าเภอเขวาสินรินทร์  
แผนชุมชนต าบลปราสาททอง และแผนพัฒนาหมู่บ้าน จ านวน 13 หมู่บ้าน 
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ า และเศรษฐกิจพอเพียง 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร 
พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน    

 
       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
        พันธกิจที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
        พันธกิจที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 
         พันธกิจที่ ๓   การพัฒนาด้านการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ า และเศรษฐกิจ
พอเพียง 
         พันธกิจที่ ๔   การอนุรักษ์พลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         พันธกิจที่ ๕   การพัฒนาทางสังคม และการส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
         พันธกิจที่ ๖   การเสริมสร้างความมั่นคง  ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร  โดย
การมีส่วนร่วม  
      3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่ 1 การคมนาคม มีมาตรฐาน สะดวกสบาย และมีความปลอดภัย ,
ระบบไฟฟ้า สาธารณะครอบคลุมและทั่วถึง ประชาชนมีน้ าอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอทุกครัวเรือน 
       จุดมุ่งหมายที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบ  ยกระดับ
มาตรฐานการกีฬา  การสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
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       จุดมุ่งหมายที่ ๓   พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพด้านการเกษตรให้แก่ เกษตรกรและ
ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
       จุดมุ่งหมายที่ ๔   การอนุรักษ์พลังงาน อนุรักษ์แหล่งน้ า ป่าไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และ
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  ชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านการจัดการขยะต้นทาง 
       จุดมุ่งหมายที่ ๕  สังคมได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง มีอาชีพ มีรายได้ และอยู่เย็นเป็น
สุข  ชุมชนปลอดโรค  
       จุดมุ่งหมายที่ ๖   ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาบุคลากร 
ผู้น าชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนาองค์กรสู่การบริการตามหลักธรรมภิบาล   

 
       4) วิสัยทัศน์ (Vission)   
        “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ครัวเรือน”  

เป้าประสงค์รวม “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
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1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น           
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  (เฉพาะปี พ.ศ. 2563) 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

๑)การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณปูโภค 

- แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
-แผนงานอุตสาหกรรม
การโยธา 

168 133,209,556 49 5,807,256 

๒)การส่งเสริมและพฒันา
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานศาสนา 
ว ฒนธรรมและ
นันทนาการ 

86 8,372,560 15 3,947,860 

๓) การพัฒนาด้าน
การเกษตร แหล่งน้ าและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

53 50,141,000 4 474,000 

4) การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

12 750,000 2 250,000 

5) การพัฒนาทางสังคม
และการส่งเสริมดา้น
สาธารณสุข 

-แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
-แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานงบกลาง 

70 14,879,680 49 14,767,780 

6) การเสริมสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย พฒันา
คน พัฒนาองค์กร พัฒนา
หมู่บ้าน โดยการมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน 

- แผนงานบริหารทั่วไป 
- แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
- แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

23 2,140,000 19 1,763,500 

รวม 412 209,492,796 138 27,010,396 
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1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ          
ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
 (เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ไดด้ าเนินการจริง)     
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 
๑)การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน
และระบบ
สาธารณปูโภค 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา 

1 15,000 สถานที่ไม่พร้อมด าเนินการ 

๒)การส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษา 
การกีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และการท่องเที่ยว 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานศาสนา 
ว ฒนธรรม และ
นันทนาการ 

2 36,800 1)โครงการจัดงานประจ าปีองค์ปราสาททอง  
เนื่องจากปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาดโรคโควิด 19 
๒)โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน  เนื่องจาก
ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโค
วิด 19 

 
๓) การพัฒนาด้าน
การเกษตร แหล่งน้ า
และเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

         4 474,000 1)โครงการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
๒)ฝึกอบรมให้ความรู้เทคโนโลยีทางการเกษตร๓)
ปลูกป่าลดโลกร้อน  (1-3 เนื่องจากปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 
๔) ขุดลอกล าห้วยแจงแมง  ม. 3  เนื่องจากใช้
งบประมาณจากส่วนราชการอื่นด าเนินการ 

4) การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

         1 50,000 โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาดเนื่องจาก
ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโค
วิด 19 
 

5) การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานงบกลาง 

        2 250,000 1)โครงการซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้  เนื่องจากไม่มีผู้
เสนอขอรับการช่วยเหลือ   
 ๒)โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรีต าบล
ปราสาททอง  เนื่องจากปฏิบัติตามมาตรการการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 
 

 
6) การเสริมสร้าง
ความมั่นคง 
ปลอดภัย พัฒนาคน 
พัฒนาองค์กร พัฒนา
หมู่บ้าน โดยการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

- แผนงานบริหารทั่วไป 
- แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

         5 360,000 1)โครงการจัดการเลือกตั้ง เนื่องจากยังไม่มี
การจัดการเลือกตั้ง 
2) โครงการฝึกอบรมแผนสาธารณภัยใน
ชุมชน 
๓) โครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติด  
๔) โครงการชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด 
๕) โครงการวันท้องถิ่นไทย 

รวม        15 1,185,800  
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1.4 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง 
        

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ย. ๖ การเสริมสร้าง
ความมั่นคง 

ปลอดภัย พัฒนาคน 
พัฒนาองค์กร พัฒนา

หมู่บ้านโดยการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

1)โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน การ
ส ารวจข้อมูลภาคสนาม ข้อมูล
ที่ดิน โรงเรือน และป้าย 

ส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่อยู่ในเขตอบต.ปราสาททอง 

จ านวน 13 หมู่บ้าน  

22,369.- ได้จัดท าข้อมูลและ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ประจ าปี 
2563  ในเขตอบต.
ปราสาททอง และ
ด าเนินการส ารวจได้ 10 
หมู่บ้าน 

ด าเนินการได้คิด
เป็นร้อยละ 76.92 
ของจ านวนหมู่บ้าน

ทั้งหมด 

ย. ๖ การเสริมสร้าง
ความมั่นคง 

ปลอดภัย พัฒนาคน 
พัฒนาองค์กร พัฒนา

หมู่บ้านโดยการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

๒)โครงการการรับเสด็จ ส่งเสด็จ ตามความจ าเป็น 8,000.- ได้รับรองเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ในการรับ
เสด็จ ส่งเสด็จพระบรม
วงศ์ศานุวงศ์ทุกพระองค์ 

จ านวน ๑ ครั้ง 

ย. ๖ การเสริมสร้าง
ความมั่นคง 

ปลอดภัย พัฒนาคน 
พัฒนาองค์กร พัฒนา

หมู่บ้านโดยการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

๓)โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ท าการอบต.
ปราสาททอง  

ก่อสร้างรั้ว คสล.ขนาดยาว 
69 เมตร สูง ๒ เมตร   

197,000.- หน่วยงานมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ 

รั้วคสล. ขนาดยาว 
69 เมตร สูง ๒ 

เมตร  คิดเป็นร้อย
ละ 100 ของ

เป้าหมาย 

ย. ๖ การเสริมสร้าง
ความมั่นคง 

ปลอดภัย พัฒนาคน 
พัฒนาองค์กร พัฒนา

หมู่บ้านโดยการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

๔)ซ่อมแซมบ ารุงรักษายา
พาหนะ 

รถยนต์ส่วนกลางสามารถได้
การได้ตามปกติ 

39,112.65 มีพาหนะใช้ในการปฏิบัติ 
งานราชการ 

รถยนต์ส่วนกลาง 
จ านวน 1 คัน 

รถจักรยานยนต์ 
จ านวน 1 คัน  

  

ย. ๖ การเสริมสร้าง
ความมั่นคง 

ปลอดภัย พัฒนาคน 
พัฒนาองค์กร พัฒนา

หมู่บ้านโดยการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

๕)บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

ทรัพย์สินในความรับผิดชอบ
สามารถใช้การได้ดีตามปกติ 

76,059.52 ทรัพย์สินที่ช ารุดได้รับ
การซ่อมแซมให้สามารถ

ใช้การได้   

 ร้อยละ 100 ของ
ของทรัพย์สินที่

ช ารุด  

ย. ๖ การเสริมสร้าง
ความมั่นคง 

ปลอดภัย พัฒนาคน 
พัฒนาองค์กร พัฒนา

หมู่บ้านโดยการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

๖) โครงการความปลอดภัยทาง
ถนน 

ตัง้ด่านจราจร 2 ครั้งในช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์  

25,000.- ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  

ตั้งด่าน จ านวน 2 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
100 ของเป้าหมาย  

ย. ๖ การเสริมสร้าง
ความมั่นคง 

ปลอดภัย พัฒนาคน 
พัฒนาองค์กร พัฒนา

หมู่บ้านโดยการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 

๗) โครงการ อบต.พบ
ประชาชน 

ออกหน่วยบริการ
เคลื่อนที่จ านวน 13 
หมู่บ้าน 

36,400.- ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการให้บริการ
และมีความพึงพอใจต่อ

การบริการ 

ออกหน่วย
บริการร้อยละ

100 ของ
จ านวนหมู่บ้าน 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ย. ๖ การ
เสริมสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย 
พัฒนาคน พัฒนา
องค์กร พัฒนา
หมู่บ้านโดยการมี
ส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน 

๘) โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

คณะกรรมการหมู่บ้านจ านวน 
13 หมู่บ้าน สามารถจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้านตนเองได้ 

29,975.- ได้บูรณาการ
แผนพัฒนาหมู่บ้านสู่
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ร้อยละ 100 ของ
จ านวนหมู่บ้าน 
สามารถจัดท า

แผนพัฒนาหมู่บ้าน
ได้ 

ย. ๖ การ
เสริมสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย 
พัฒนาคน พัฒนา
องค์กร พัฒนา

หมู่บ้านโดยการมี
ส่วนร่วมทุกภาค

ส่วน 

9)โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานครู พนักงานจ้าง 
และผู้น าชุมชนต าบลปราสาท
ทอง 

ผู้รับการอบรม  จ านวน 70 คน  20,000 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ 
เรื่องมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ และการบริหาร
จัดการภาครัฐตาม
แนวทางของหลักการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

มีผู้เข้ารับการอบรม
จ านวน 63 คน คิด

เป็นร้อยละ 90 
ของเป้าหมาย

ทั้งหมด  

ย. ๖ การ
เสริมสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย 
พัฒนาคน พัฒนา
องค์กร พัฒนา

หมู่บ้านโดยการมี
ส่วนร่วมทุกภาค

ส่วน 
 

10)โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ 
 
 
 

บุคลากรของอปท. ก านัน/ผญบ. 
ประชาชนทุกภาคส่วน จ านวน 

300 คน  
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาแหล่งน้ า
สาธารณะ ได้อนุรักษ์
พันธุ์กรรม 
พืชและสัตว์น้ า  แหล่ง
น้ าห้วยระหารหมู่ที่ 8 
และร่วมแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน 

แหล่งน้ าได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนา 
และประชาชนมี

ส่วนร่วมคิดเป็นร้อย
ละ 100 ของ

เป้าหมาย 

ย. ๖ การ
เสริมสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย 
พัฒนาคน พัฒนา
องค์กร พัฒนา

หมู่บ้านโดยการมี
ส่วนร่วมทุกภาค

ส่วน 

11)โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
อบต. พนักงานส่วนต าบล 

พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 65 คน  

198,360 ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจและ
ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย
การบริหารงานที่มี
ความส าคัญได้แก่ การ
จัดการขยะต้นทาง 
การอนุรักษ์พลังงาน 
และการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผู้เข้ารับการอบรม
ร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจการการ
ด าเนินโครงการ 

ย. ๖ การ
เสริมสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย 
พัฒนาคน พัฒนา
องค์กร พัฒนา

หมู่บ้านโดยการมี
ส่วนร่วมทุกภาค

ส่วน 
 
 
 

๑๒)เงินอุดหนุนโครงการรัฐพิธี
และเทิดพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ข้าราชการทุกหน่วยงาน ผู้บริหาร 
ข้าราชการ พนักงานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พนักงาน 
รัฐวิสาหกิจ นักเรียนนักศึกษา 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
อาสาสมัครสาธารณสุข ประจ า
หมู่บ้าน กลุ่มพลังงานมวลชน 

อาสาสมัครอื่นและประชาชนทั่วไป
ในพื้นที่อ าเภอเขวาสินรินทร ์

20,000 ข้าราชการ พนักงาน 
ประชาชนทั่วไป ต าบล
ปราสาททอง ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมโครงการ
รัฐพิธี เพื่อแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีและ
เทิดพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย 

อุดหนุนจ านวน 1 
ครั้ง 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ย. ๖ การเสริมสร้าง
ความมั่นคง ปลอดภัย 

พัฒนาคน พัฒนา
องค์กร พัฒนาหมู่บ้าน
โดยการมีส่วนร่วมทุก

ภาคส่วน 

13)โครงการลานวัฒนธรรมจาก
ปราชญ์ชาวบ้านสู่เยาวชน 

เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วม
กิจกรรม รวมทั้งปี ไม่น้อยกว่า 

700 คน 

103,940 เยาวชนได้เรียนรู้ 
ศิลปะ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น เพิ่มขึ้น ผ่าน
การถ่ายทอดจาก 
ปราชญ์ชุมชน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 

120 ของเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 

(เกิดกว่าเป้าหมาย
ก าหนด) 

ย. ๖ การเสริมสร้าง
ความมั่นคง ปลอดภัย 

พัฒนาคน พัฒนา
องค์กร พัฒนาหมู่บ้าน
โดยการมีส่วนร่วมทุก

ภาคส่วน 

14) ส ารองจ่ายกรณีเกิด 
สาธารณภัย 

ด าเนินการตามความจ าเป็น
กรณีฉุกเฉิน ที่มีเหตุสาธารณภัย

เกิดขึ้น 

81,615 ได้บรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนกรณีเกิด
เหตุวาตภัย อุทกภัย 
อัคคีภัย  

ชดเชยจ านวน 
ครัวเรือน 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

15) ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ทรัพย์สินในความรับผิดชอบ
ได้รับการซ่อมบ ารุง ดูแลรักษา 

670,056 ทรัพย์สินที่ช ารุด
เสียหายได้รับการซ่อม
บ ารุงรักษา 

ถนนได้รับการ
ซ่อมแซมถนนหิน
คลุก จ านวน  16 
เส้นทาง ซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคาร 1 
หลัง  

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

16)โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาย
ประสิทธิ์  ถึงป่าสาธารณะ 
(ที่ดินนางสาววรัญญา พ่อค้า ถึง 
ถนนลาดยางบ้านทะนงรัตน์) 
บ้านระงอล หมู่ที่ 4 

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 67  เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 335 ตารางเมตร 

 
 

179,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมี
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

ถนนคสล. จ านวน 
1 เส้นทาง 

ระยะทางยาว 67
เมตร  

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

17)โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
นายภิพักตร์  สมัครสมาน ถึง
ทางหลวงชนบท บ้านแสรออ 
หมู่ที่ 8 

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 105 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กวา 525 ตารางเมตร 

 

280,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมี
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

ถนนคสล. จ านวน 
1 เส้นทาง 

ระยะทางยาว 525 
เมตร 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

18) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์  
 
 

ติดตั้งกิ่งโคมไฟสาธารณะพร้อมอุปกรณ์  หมู่ที่ 4 
จ านวน 2 ชุด ,ติดตั้งกิ่งโคมไฟสาธารณะพร้อม
อุปกรณ์ หมู่ที่ 6 จ านวน 2 ชุด,ติดตั้งกิ่งโคมไฟ
สาธารณะพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 5 จ านวน 1 ชุด,  
พาดสายดับด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน หมู่ที่ 1
ระยะทาง 280 เมตร ,.ติดตั้งกิ่งโคมไฟสาธารณะ 
พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 1 จ านวน 4 ชุด,ติดตั้งชุด
ล่อฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 1 จ านวน 1 ชุด,พาดสายดับ
ด้วยอลูมิเนียม หมู่ที่ 7 -10 ระยะ 320 เมตร ,
ติดตั้งกิ่งโคมไฟสาธารณะ จ านวน 4 ชุด  
,พาดสายดับด้วยอลูมิเนียม หมู่ที่ 12-11 
ระยะทาง 100 เมตร ติดตั้งกิ่งโคมไฟสาธารณะ 
จ านวน 3 ชุด , 
9)พาดสายดับหุ้มอลูมิเนียม หมู่ที่  8 -9 
ระยะทาง 200 เมตร ติดตั้งกิ่งโคมไฟสาธารณะ 
จ านวน 5 ชุด ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ า จ านวน 2 ชุด ,
พาดสายดับด้วยอลูมิเนียม หมู่ที่3 ระยะทาง 
100 เมตร  ติดตั้งกิ่งโคมไฟสาธารณะ พร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ า 
จ านวน 1 ชุด  

181,025.93 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมี
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

จ านวน 13 หมู่บ้าน 
 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

19) โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สายทางจากที่นานาย
ช านาญ  มูลศาสตร์ ถึงที่นานาย
เรือย  เหลี่ยมดี บ้านโพธิ์น้อย 
หมู่ที่ 12 

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

376 ตร.ม. 
 
 

204,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมี
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

จ านวน 1 เส้นทาง 
ระยะทาง 94 เมตร 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

20) โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายทางบ้านนางส าอาง  สมาน
จิตร ถึงที่ดินนางเสมือน  ยืนยาว 
บ้านตาปุด หมู่ที่ 7 

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5 เมตร  
ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 465   
ตร.ม. 

249,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมี
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

จ านวน 1 เส้นทาง 
ระยะทาง 93 เมตร 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

21) โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มสระ
กลาง (สายทางจากบ้านนางไพรี  
ซ่อมแก้ว ถึง บ้านนางศรัญญา  
บันลือทรัพย์) บ้านสามโค หมู่ที่ 
6 

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 55 เมตร  หนา 0.15 
เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
220 ตร.ม. 

118,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมี
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

จ านวน 1 เส้นทาง  
ระยะทาง 55 เมตร 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

22) โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นายวิชัย  ยืนยาว ถึง สามแยก
สายทางฉันเพล  - แสรออ (จาก
ที่ดินนางทัด  ขาวงาม ถึง ที่ดิน
นางส ารวย  ด าเนินงาม) บ้าน  
ระไซร์ หมู่ที่ 1  

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 115 เมตร หนา  0.15 
เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
460 ตร.ม. 

248,500 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมี
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

จ านวน 1 เส้นทาง 
ระยะทาง 115 
เมตร 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

23) โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาย
ส าเร็จ  พอกพูน  ถึงที่นานางกิม  
จารัตน์  หมู่ที่ ๑  

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120  
ตร.ม. 

66,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมี
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

จ านวน 1 เส้นทาง 
ระยะทาง 30 เมตร 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

24) โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจาก
ที่ดินนางจ าเนียร  จารัตน์ ถึง 
ฝายน้ าล้น บ้านฉันเพล หมู่ที่ ๑  

ก่อสร้างถนนคสล.  กว้าง 4 
เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
336 ตร.ม.  

182,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมี
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

จ านวน 1 เส้นทาง 
ระยะทาง 84   

เมตร 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

25) โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจาก
สามแยกบ้านนางวิภาดี ยืนยาว 
ถึง บ้านางมณฑา  จารัตน์ บ้าน
ฉันเพล หมู่ที่ ๒  

ก่อสร้างถนนคสล.  กว้าง 2.5
เมตร ยาว  59เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

147.50 ตร.ม. 

76,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมี
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

จ านวน 1 เส้นทาง  
ระยะทาง  59 เมตร 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

26) โครงการก่อสร้างถนนสาย
ทางข้างหนองน้ าบ้านตาสอน หมู่
ที่ ๑๑ 
 
 

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5 เมตร 
ยาว 40 เมตร หนา 0.15  
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
200 ตร.ม.   

 

106,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมี
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

จ านวน 1 เส้นทาง  
ระยะทาง 40 เมตร 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

27) โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่
แยกสระน้ าหนองโพธิ์ หมู่ที่ 13 

ก่อสร้างถนนคสล. ปราณงาน
พื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
281 ตารางเมตร หนา 0.15 

เมตร 

158,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมี
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

พื้นที่คอนกรีตขนาด 
281 ตารางเมตร 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

 

28) โครงการซ่อมแซมถนนโดย
ลงหินคลุก สายทางที่นานางสม
จิต ถึงที่นานางจ านง  วัชรารัตน์ 
บ้านฉันเพล หมู่ที่ 2  

ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก กว้าง 
3 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 126ลบ.ม. 

103,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมี
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

ซ่อมแซมถนนหิน
คลุก จ านวน 1 

เส้นทาง ระยะทาง 
420 เมตร  
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

29) โครงการซ่อมแซมถนนโดย
ลงหินคลุก สายทางจากที่นานาย
เนตร  สมัครสมาน (ริมคลอง) ถึง
ที่นานางทวีศรี  ทองหล่อ บ้าน
ใหม่ หมู่ที่ 9   

ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก กว้าง 
3 เมตร ยาว 640 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 192 ลบ.ม.  

158,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมี
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุก จ านวน 1 

เส้นทาง ระยะทาง 
640 เมตร 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

30) โครงการซ่อมแซมถนนโดย
ลงหินคลุก สายทางจากที่นานาง
สมศักดิ์  ยืนยาว ถึง ที่นานาย
ส าเภา มูลศาสตร์  บ้านใหม่ หมู่
ที่ 9   

ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก กว้าง 
3 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 165 ลบ.ม.  

135,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมี
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุก จ านวน 1 

เส้นทาง ระยะทาง 
550 เมตร 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

31) โครงการเสริมสร้างถนนดิน 
ทิศตะวันตกโรงเรียนบ้านบุญ
โลก (จากสามแยก ถึงคลองส่ง
น้ าบ้านบุญโลก) บ้านระงอล หมู่
ที่ 4  

เสริมสร้างถนนดิน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 
เมตร หรือ มีปริมาตรดิน ไม่น้อย
กว่า 478.80 ลบ.ม. 

44,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมี
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

เสริมสร้างถนนดิน 
จ านวน 1 เส้นทาง 
ระยะทาง 200 

เมตร 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

32) โครงการเสริมสร้างถนน ที่
นานางมณี  วรรักษ์ ถึง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัดสาม
โค บ้านสามโค หมู่ที่ 6  

เสริมสร้างถนนดิน กว้าง 6 เมตร 
ยาว 300 เมตร สูงเฉลี่ย 1 
เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อย
กว่า 2,100 ลบ.ม. 

81,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมี
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

เสริมสร้างถนนดิน 
จ านวน 1 เส้นทาง 
ระยะทาง 300 

เมตร 
ย.๑ การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ

สาธารณูปโภค 

33) โครงการเสริมสร้างถนนดิน  
สายทางจากที่ดินนายสาธิต  
บูรณ์เจริญ  ถึง ที่นา นางมณี   
วรรักษ์  บ้านสามโค หมู่ที่ ๖  

เสริมสร้างถนนดิน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร สูงเฉลี่ย 1 

เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อย
กว่า 2250 ลบ.ม. 

 

120,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมี
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

เสริมสร้างถนนดิน 
จ านวน 1 เส้นทาง 
ระยะทาง 235 

เมตร 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 

34) โครงการวางท่อระบายน้ า 
จากบ้านนางจ านง  วัชรารัตน์ 
ถึง สามแยกทางหลวงสร 0320 
บ้านฉันเพล หมู่ที่ ๒  

วางท่อระบายน้ าชนิดผ่าครึ่ง Dai 
0.40x1.00 เมตร และท่อ
ระบายน้ า Dai 0.30x 1.00 
เมตร และท่อระบายน้ า 
0.60x1.00 เมตร และบ่อพัก
ส าเร็จรูปพร้อมฝาปิด จ านวน 1 
ชุด มีความยาวไม่น้อยกว่า 119 
เมตร 

64,000 สามารถป้องกันน้ า
ปัญหาท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้  

จ านวน 1 เส้นทาง 
ระยะทาง  119   

เมตร 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

35) โครงการวางท่อระบายน้ า 
จากบ้านนายด ารง  พ่อค้า ถึง
สามแยกบ้านนายค าแหง  
ปรากฏรัตน์  บ้านพะเนา หมู่ที่ 
๓  

วางท่อระบายน้ า ชนิดผ่าครึ่ง 
Dai 0.60 x 1.00 เมตร และ
ท่อระบายน้ า Dai 0.40 x 
1.00 เมตร มีระยะทางรวม 
501 เมตร  

345,000 สามารถป้องกันน้ า
ปัญหาท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้ 

จ านวน 1 เส้นทาง 
ระยะทาง 501 

เมตร 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

36) โครงการวางท่อระบายน้ า 
จากที่ดินนางสุภาพร  พอกพูน 
ถึง ที่ดินนางมณี จารัตน์ บ้าน
หนองไทร หมู่ที่ 5  

วางท่อระบายน้ า ชนิดผ่าครึ่ง 
Dai 0.40 x 1.00 เมตร และ
ท่อระบายน้ า Dai 0.30 x 
1.00 เมตร มีระยะทางรวม 
350 เมตร 

149,000 สามารถป้องกันน้ า
ปัญหาท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้ 

จ านวน 1 เส้นทาง 
ระยะทาง 350เมตร 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

 

37) โครงการวางท่อระบายน้ า 
จากบ้านนางลีม เจริญผล  ถึง 
บ้านนางผ่องใส  เหลี่ยมดี บ้าน
แสรออ  

วางท่อระบายน้ า ชนิดผ่าครึ่ง Dai 
0.40 x 1.00 เมตร และท่อระบาย
น้ า Dai 0.30 x 1.00 เมตร และ
บ่อพักส าเร็จรูปพร้อมฝาปิด 
จ านวน 1 ไม่น้อยกว่า  215 เมตร 
 

96,000 สามารถป้องกันน้ า
ปัญหาท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้ 

จ านวน 1 เส้นทาง 
ระยะทาง 215 

เมตร 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

38) โครงการวางท่อระบายน้ า 
จากที่ดินนางเสาวลี  พันธ์ศรี  
ถึงที่ดินนางสวิน  พ่อค้า บ้าน 
ตาสอน หมู่ที่ 11 

วางท่อระบายน้ าชนิดผ่าครึ่ง Dai 
0.40x1.00 เมตร และท่อ

ระบายน้ า Dai 0.30 x 1.00 
เมตร ระยะทางรวม 124 เมตร 

51,000 สามารถป้องกันน้ า
ปัญหาท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้ 

จ านวน 1 เส้นทาง 
ระยะทาง 124 

เมตร 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

39) โครงการวางท่อระบายน้ า  
พร้อมขยายผิวจราจร สายทาง
จากสี่แยกศิริสุขฟาร์ม – สาม
แยกที่ดินนางเสาวลี  พันธ์ศรี 
บ้านตาสอน หมู่ที่ 11  

วางท่อระบายน้ า ขนาด Dai 
0.40 x 1.00 เมตร  และบ่อ
พัก คสล. ส าเร็จรูปพร้อมฝาปิด 

20 จุด ยาวรวมไม่น้อยกว่า 
221 เมตร ขยายผิวจราจร 2 
ข้าง ยาว 205 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.90 เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ไม่น้อยกว่า 310 ลบ.ม.  

247,000 สามารถป้องกันน้ า
ปัญหาท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้ 

จ านวน 1 เส้นทาง 
ระยะทาง 205 

เมตร 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

40) โครงการวางท่อระบายน้ า 
บ้านฉันเพล หมู่ที่ ๑  
(ข้างสนามกีฬาประจ าต าบลด้าน
ทิศตะวันออก) 

วางท่อระบายน้ าชนิดผ่าครึ่ง Dai 
0.40 x 1.00 เมตร และบ่อพัก
ส าเร็จรูปพร้อมฝาปิด จ านวน 3 
ชุด มีความยาวท่อรวมไม่น้อย

กวา 78 เมตร  

53,000 สามารถป้องกันน้ า
ปัญหาท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้ 

จ านวน 1 เส้นทาง 
ระยะทาง 78 เมตร  

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

41) โครงการขยายเขตระบบ
จ่ายน้ าประปา บ้านฉันเพล หมู่ที่ 
2 

วางท่อระบบจ่ายน้ าด้วยท่อพีวีซี 
ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 215 

เมตร  

17,000 ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้  

ขยายเขต ระยะทาง 
ยาว 215  เมตร 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

42) โครงการก่อสร้างป้าย
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.
2562  

ก่อสร้างป้ายตามรูปแบบที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก าหนด 

233,000 ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย 

จ านวน 1 แห่ง  
(กันเงินงบประมาณ) 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

43) โครงการวางท่อระบายน้ า 
ที่นานางพรพิมล  พ่อค้า เชื่อม
หนองกันลวง บ้านหนองไทร หมู่
ที่ 5 
 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.60 
เมตร จ านวน 6 ท่อน วางท่อ 
คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร จ านวน 6 ท่อน  

10,000  แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
พื้นที่การเกษตร 

จ านวน 1 แห่ง  

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

44) โครงการติดตั้งระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนอง
โพธิ์ หมู่ที่ 13 
 

ติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 250 วัตต์ 
จ านวน 8 แผง บริเวณประปา
หมู่บ้าน  พร้อมเจาะบ่อบาดาล 
จ านวน 1 ระบบ 

162,000 สามารถแก้ไขปัญหา
น้ าประปาไม่เพียงพอ
ได้ 

จ านวน 1 แห่ง   

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

45) โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้าน
ระงอล – บ้านใหม่  บ้านระงอล 
หมู่ที่ 4 
 

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 6 เมตร 
ยาว  70 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

420 ตร.ม. 

229,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมี
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

กันเงินงบประมาณ
ด าเนินการ 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

46) โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุก จากที่นา นางค าผอย 
ถึงที่นานายบุญลัง  ทองศรี บ้าน
สามโค หมู่ที่ ๖  
 

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 
450 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย

กว่า 135 ลบ.ม. 

114,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมี
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

กันเงินงบประมาณ
ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

47) โครงการขยายเขตระบบ
จ่ายน้ าบ้านสามโค หมู่ที่ ๖  

ขยายเขตระบบจ่ายน้ าประปา 
ภายในหมู่บ้าน โดยวางท่อพีวีซี 
ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ขนาดยาว 

370 เมตร  

32,000 ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

ขยายเขตจ่าย
น้ าประปาระยะทาง   
เมตร 370 เมตร 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

48) โครงการวางท่อระบายน้ า
ซอยบ้านนายวิวัฒน์  สมานจิตร์ 
บ้านแสรออ หมู่ที่ ๘  

วางท่อระบายน้ าชนิดผ่าซีก 
ขนาด Dai 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 136 เมตร  

48,000  สามารถป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้ 

กันเงินงบประมาณ
ด าเนินการ 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

49) โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่
แยกศาลาประชาคม บ้านฉันเพล 
หมู่ที่ ๒  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 62 
ตารางเมตร   

33,800 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมี
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

กันเงินงบประมาณ
ด าเนินการ 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

50) โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ าด้วยระบบธนาคารน้ า
ใต้ดิน บ้านตาสอน หมู่ที่ 11 

ก่อสร้างทางระบายน้ าด้วยระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน กว้าง 0.40 
เมตร ยาว 230 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร  

42,000 สามารถป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้ 

กันเงินงบประมาณ
ด าเนินการ 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

51) โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสาม
แยกบ้านนายนพรัตน์  โจมรัมย์ 
บ้านฉันเพล หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 24 
ตร.ม.  หนา 0.15 เมตร  

12,400 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมี
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

กันเงินงบประมาณ
ด าเนินการ 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

52) โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่
แยกบ้านนายธีรโชติ  กองทอง 
บ้านฉันเพล หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
9.80 ตารางเมตร หนา 0.15 
เมตร  

5,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมี
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

กันเงินงบประมาณ
ด าเนินการ 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

53) โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณสาม
แยกบ้านนางประไพ  เหมือนดี 
บ้านฉันเพล  หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
9.80 ตารางเมตร หนา 0.15 
เมตร  

9,800 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมี
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

กันเงินงบประมาณ
ด าเนินการ 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

54) โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
ด้านข้างศูนย์พัฒนาต าบล
ปราสาททอง บ้านตาปุด หมู่ที่ 7 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 

ตร.ม.  หนา 0.15 เมตร  

37,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมี
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

กันเงินงบประมาณ
ด าเนินการ 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

55) โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่
แยกบ้านนายวิโรจน์  พ่อค้า 
บ้านพะเนา หมู่ที่ 3  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 75 
ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร  

47,600 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมี
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

กันเงินงบประมาณ
ด าเนินการ 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

56) โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่
แยกบ้านนายสุรินทร์  สมานใจ 
บ้านพะเนา หมู่ที่ 3 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 34 
ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร 

18,600 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมี
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

กันเงินงบประมาณ
ด าเนินการ 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

57) โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ าด้วยระบบธนาคารน้ า
ใต้ดินสนามกีฬากลางต าบล
ปราสาททอง บ้านฉันเพล หมู่ที่ 
1 
 

ก่อสร้างทางระบายน้ าด้วยระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน ปริมาณงาน
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 3.50 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร   

118,000 สามารถป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขังภายในสนาม
กีฬาได้ 

กันเงินงบประมาณ
ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

58) โครงการก่อสร้างจุด
รวบรวมขยะอันตรายประจ า
หมู่บ้าน บ้านพะเนา หมู่ที่ 3 

สร้างจุดรวบรวมขยะอันตราย
ทรงสี่เหลี่ยม โครงสร้างท าจาก
เหล็ก ขนาดกว้าง 2 เมตร สูง 
2.20 เมตร ลึก 1.20 เมตร 

หลังคามุงด้วยเมนทอลชีส มีที่
เก็บขยะอันตราย จ านวน 5 ช่อง  

15,000 หมู่บ้านมีจุดรับทิ้งขยะ
อันตราย ประจ า
หมู่บ้านที่ถูก
สุขลักษณะและมีความ
ปลอดภัย 

กันเงินงบประมาณ
ด าเนินการ 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

59) โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาง
สายทอง  มีศรี  บ้านสามโค หมู่
ที่ 6  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง  5 เมตร ยาว 15 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 75 
ตร.ม.  

54,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมี
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

กันเงินงบประมาณ
ด าเนินการ 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

60) โครงการวางท่อระบายน้ า 
จากบ้านนางสมรส  พูนชัย ถง
บ้านนางสาวฉวีวรรณ  จารัตน์ 
บ้านฉันเพล หมู่ที่ 1 

วางท่อระบายน้ า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง Dia 0.40 
เมตร ยาว 150 เมตร  

82,500 สามารถป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้ 

กันเงินงบประมาณ
ด าเนินการ 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

61) โครงการก่อสร้างจุด
รวบรวมขยะอันตรายประจ า
หมู่บ้าน บ้านสามโค หมู่ที่ 6 

สร้างจุดรวบรวมขยะอันตราย
ทรงสี่เหลี่ยม โครงสร้างท าจาก
เหล็ก ขนาดกว้าง 2 เมตร สูง 
2.20 เมตร ลึก 1.20 เมตร 

หลังคามุงด้วยเมนทอลชีส มีที่
เก็บขยะอันตราย จ านวน 5 ช่อง 

15,000 หมู่บ้านมีจุดรับทิ้งขยะ
อันตราย ประจ า
หมู่บ้านที่ถูก
สุขลักษณะและมีความ
ปลอดภัย 

กันเงินงบประมาณ
ด าเนินการ 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

6๒) โครงการก่อสร้างจุด
รวบรวมขยะอันตรายประจ า
หมู่บ้าน บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 
13 

สร้างจุดรวบรวมขยะอันตราย
ทรงสี่เหลี่ยม โครงสร้างท าจาก
เหล็ก ขนาดกว้าง 2 เมตร สูง 
2.20 เมตร ลึก 1.20 เมตร 
หลังคามุงด้วยเมนทอลชีส มีที่
เก็บขยะอันตราย จ านวน 5 ช่อง 

15,000 หมู่บ้านมีจุดรับทิ้งขยะ
อันตราย ประจ า
หมู่บ้านที่ถูก
สุขลักษณะและมีความ
ปลอดภัย 

กันเงินงบประมาณ
ด าเนินการ 

ย.๒ การส่งเสริม
และพัฒนา

การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและการ

ท่องเที่ยว  

63) อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน ส าหรับโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในเขตพื้นที่ต าบล
ปราสาททอง  

สนับสนุนงบประมาณโครงการ
อาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนใน
พื้นที่จ านวน 5 แห่ง   

2,141,000 เด็กนักเรียนในพื้นที่
ต าบลปราสาททอง ได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบถ้วน 
ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ 

โรงเรียนในพื้นที่ 
จ านวน 5 แห่ง  

ย.๒ การส่งเสริม
และพัฒนา

การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและการ

ท่องเที่ยว 

64) โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษาให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาปุด 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉัน
เพล 

654,030 การบริหารสถานศึกษา
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามมาตรฐาน
การจัดการศึกษา  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๒ แห่ง  

ย.๒ การส่งเสริม
และพัฒนา

การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและการ

ท่องเที่ยว 

65) อุดหนุนโครงการการเลี้ยง
ไก่ไข่ ตามแนวพระราชด าริหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง .
ให้แก่ รร.บ้านแสรออ  

นักเรียนสายชั้น ม.๑ –  ม.๓ 
โรงเรียนบ้านแสรออ  
ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการเลี้ยง
ไก่ไข่  

30,000 นักเรียนได้รับทักษะ
ประสบการณ์งาน
อาชีพ และการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียน 1 แห่ง  
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ย.๒ การส่งเสริม
และพัฒนา

การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและการ

ท่องเที่ยว 

66) อุดหนุนโครงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปิน
น้อยกันตรึมสามโค ให้แก่ รร.
บ้านสามโค 

นักเรียนสายชั้น ป.๑ –  ป.๖ 
โรงเรียนบ้านสามโค  

ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการเล่น
ตนตรีพื้นบ้าน 

30,000 นักเรียน รร.บ้านสาม
โค มีทักษะการเล่น
ดนตรีพื้นบ้าน และ
สามารถสืบทอด
วัฒนธรรมท้องถิ่นได้ 

โรงเรียน ๑ แห่ง  

ย.๒ การส่งเสริม
และพัฒนา

การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและการ

ท่องเที่ยว 

67) อุดหนุนโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้อาชีพเกษตรกรรม
ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ห่างไกลยา
เสพติด  ให้แก่ รร.บ้านพะเนา 

นักเรียนสายชั้น ป.๔ – ป.๖ 
โรงเรียนบ้านพะเนา  ได้เรียนรู้
ทักษะอาชีพเกษตรกรรมตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

30,000 นักเรียน รร.บ้าน 
พะเนา  มีทักษะอาชีพ
เกษตรกรรมตาม
แนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ
ห่างไกลยาเสพติด  

โรงเรียน ๑ แห่ง  

ย.๒ การส่งเสริม
และพัฒนา

การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและการ

ท่องเที่ยว 

68) อุดหนุนโครงการน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา ให้แก่ รร.บ้าน 
ฉันเพล  

นักเรียนสายชั้น ป.๔ – ป.๖ 
โรงเรียนบ้านฉันเพล ได้เรียนรู้
ทักษะอาชีพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 นักเรียน รร.บ้านฉัน
เพล ได้เรียนรู้ทักษะ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

โรงเรียน ๑ แห่ง  

ย.๒ การส่งเสริม
และพัฒนา

การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและการ

ท่องเที่ยว 

69) อุดหนุนโครงการฝึกทักษะ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้แก่ รร.บ้านบุญโลก  

นักเรียนสายชั้น ป.4 – ป.๖  
โรงเรียนบ้านบุญโลก ได้เรียนรู้
ทักษะชีวิตตามปลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 นักเรียน รร.บ้านบุญ
โลก ได้เรียนรู้และมี
ทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โรงเรียน ๑ แห่ง  

ย.๒ การส่งเสริม
และพัฒนา

การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและการ

ท่องเที่ยว 

70) โครงการอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา  

จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
ถวายวัดพะเนารัตน์  

20,000 ประชาชนต าบล
ปราสาททองได้ร่วมสืบ
สานประเพณีแห่เทียน
พรรษา และอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 200 คน 

ย.๒ การส่งเสริม
และพัฒนา

การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและการ

ท่องเที่ยว 

71) อุดหนุนโครงการเทศกาล
นุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือม
กันตรึม ให้แก่ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเขวาสินรินทร์ 
 

ที่ท าการปกครองอ าเภอเขวา 
สินรินทร์   
 
 
 

180,000 
 
 
 
 
 

ประชาชนต าบล
ปราสาททอง มีสถานที่
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน และมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการจัดงาน  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน  1,000 คน 

 
 
 
 

ย.๒ การส่งเสริม
และพัฒนา

การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและการ

ท่องเที่ยว 

72) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีม
นักกีฬา ร่วมการแข่งขันระดับ
อ าเภอและระดับจังหวัด  

ทีมนักกีฬาต าบลปราสาททอง  48,880 มีทีมนักกีฬาต าบล
ปราสาททอง เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาระดับ
อ าเภอ  

เข้าร่วมแข่งชัน
จ านวน ๑ ครั้ง  

ย.๒ การส่งเสริม
และพัฒนา

การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและการ

ท่องเที่ยว 

73) โครงการส่งเสริมประเพณี
ท้องถิ่น  

ประชาชนชาวต าบลปราสาท
ทอง ได้ร่วมจัดขบวนส่งเสริม
และอนุรักษ์วัฒนธรรมเนื่องใน
วานเทศกาลนุ่งผ้าไหม ใส่
ประเกือม เรือมกันตรึม  

100,000 ประชาชนได้แสดงออก
และอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น 

จ านวนผู้เข้า 
ร่วมกิจกรรม 300 

คน  
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จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ย.๒ การส่งเสริม
และพัฒนา

การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและการ

ท่องเที่ยว 

74) อุดหนุนโครงการประเพณี
แซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ 
ให้แก่วัดฉันเพล  

ประชาชน บ้านฉันเพล หมู่ที่ ๑, 
บ้านฉันเพล หมู่ที่ ๒,  

บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๕  

20,000 ประชาชนแสดงออก และ
อนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถ่ิน และมีความ
สามัคคีในชุมชน สถาบัน
ครอบครัว เกิดความรัก
ความอบรมในเครือญาติ 

จ านวน ๓ หมู่บ้าน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 200 คน   

ย.๒ การส่งเสริม
และพัฒนา

การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและการ

ท่องเที่ยว 

75) โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในสนาม
กีฬาต าบลปราสาททอง บ้านฉัน
เพล หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500  
ตร.ม. 

277,600 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมี
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

กันเงินงบประมาณ
ด าเนินการ 

ย.๔ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
และสิ่งแวดล้อม  

76) โครงการฝึกอบรมการ
บริหารจัดการน้ าด้วยระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน  

ผู้น าชุมชน ตัวแทนชุมชน 
สมาชิกสภาอบต. บุคลากรอปท.
รวมจ านวน 80 คน  

195,985 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้ าด้วยระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน
เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้ารับการอบรม
จ านวน 80 คน 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

77) สงเคราะห์ครอบครัวที่มี
ฐานะยากจน/ผู้ด้อยโอกาส  

มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ 
ให้แก่ครัวเรือนที่มีฐานะยากจน  

48,026 ครัวเรือนที่มีฐานะยาก
ได้รับการสงเคราะห์
และช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ  มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น  

จ านวน 90 
ครัวเรือน 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

78) โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรค 

 จัดซ้ือวัสดุเพื่อใช้ในการรณรงค์
และป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่   

13,000 ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

จ านวน 13 หมู่บ้าน  

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

79) จัดซ้ือเครื่องพ่นชนิดฝอย
ละออง (ULV)  

      จ านวน  1 เครื่อง 72,000 อบต.ปราสาททอง มี
เครื่องมือใช้ในการ
รณรงค์และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

จ านวน 1 เครื่อง 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

80) อุดหนุนโครงการ การ
ควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี บ้านตาสอน 
หมู่ที่ 11 

ประชาชนบ้านตาสอน หมู่ที่ 11 8,750 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการมีความรู้ความ
เข้าใจการควบคุมการ
ขาดสารไอโอดีเพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 60 คน 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

81) อุดหนุนโครงการ การ
ควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี บ้านโพธิ์
น้อย หมู่ที่ 12 

ประชาชนบ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 
12 

8,750 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการมีความรู้ความ
เข้าใจการควบคุมการ
ขาดสารไอโอดีเพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 60 คน 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

82) อุดหนุนโครงการ การ
ควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี บ้านระงอล 
หมู่ที่ 4 
 
 

ประชาชนบ้านระงอล หมู่ที่ 4 8,800 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจการ
ควบคุมการขาดสาร
ไอโอดีนมากขึ้น 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
60 คน 
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ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

8๓) อุดหนุนโครงการ การ
ควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี บ้านฉันเพล  
หมู่ที่ 2 

ประชาชนบ้านฉันเพล หมู่ที่ 2 8,350  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการควบคุม
การขาดสารไอโอดีน
เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 90 คน 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

84) อุดหนุนโครงการ การ
ควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี บ้านระไซร ์ 
หมู่ที่ 10 

ประชาชนบ้านระไซร์ หมู่ที่ 10 4,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการควบคุม
การขาดสารไอโอดีน
เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 31 คน 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

85) อุดหนุนโครงการ การ
ควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี บ้านแสรออ 
หมู่ที่ 8 

ประชาชนบ้านแสรออ หมู่ที่ 8 8,350 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการควบคุม
การขาดสารไอโอดีน
เพิ่มขึ้น  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ จ านวน 

100 คน 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

86) โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอก พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

1) จัดซ้ือวัคซีนสุนัขและแมว 
จ านวน 1000 โด๊ส 
๒) จัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับฉีด 
จ านวน 1,000 ชุด  

30,000 สุนขัและแมวทั้งที่มี
เจ้าของและไม่มี
เจ้าของที่อยู่ในต าบล
ปราสาททอง ได้รับ
วัคซีนทุกตัว  

จ านวนสุนัขและแมว
ที่ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า จ านวน 1,000    
ตัว   

 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

87) โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในต าบลปราสาททอง ที่
มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 

9,374,000 ผู้สูงอายุ มีรายได้เพื่อ
การยังชีพ 

จ านวน 1,205 คน 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

88) โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้พิการในต าบลปราสาททอง ที่
ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยความ
พิการ  

3,231,200 ผู้พิการ มีรายได้เพื่อ
การยังชีพ 

จ านวน 343 คน 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

89) โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ในต าบลปราสาททอง 
ที่ได้แสดงตนและขึ้นทะเบียน
ขอรับเบี้ยยังชีพ 

42,000 ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้
เพื่อการยังชีพ 

จ านวน 7 คน  

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

90) เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล 
(สปสช.) 

ประชาชนต าบลปราสาททอง มี
สุขภาพที่ด ี 

91,836 ประชาชนต าบล
ปราสาททอง ได้รับการ
ดูแลด้านสุขภาพ และ
สาธารณสุข จาก
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

จ านวน 1 กองทุน  

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

91) อุดหนุนโครงการ การ
ควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้านหนอง
โพธิ์  หมู่ที่ 13  
 
 

ประชาชนบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 
13 

7,300 ประชาชนต าบล
ปราสาททอง ได้รับการ
ดูแลด้านสุขภาพ และ
สาธารณสุข จาก
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 40 คน 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

92) อุดหนุนโครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี บ้านหนองไทร 
หมู่ที่ ๕  

ประชาชน บ้านหนองไทร  
หมู่ที่ 5 

10,550 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจการ
ควบคุมโรค
หนอนพยาธิมากขึ้น 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 65 คน  

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

9๓) อุดหนุนโครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี บ้านตาปุด หมู่ที่ 
7 

  ประชาชน บ้านตาปุด หมู่ที่ 7 11,350 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจการ
ควบคุมโรค
หนอนพยาธิมากขึ้น 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 50 คน  

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

94) อุดหนุนโครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี บ้านพะเนา หมู่ที่ 
3 

ประชาชน บ้านพะเนา หมู่ที่ 3  11,350 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจการ
ควบคุมโรค
หนอนพยาธิมากขึ้น 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 75 คน 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

95) อุดหนุนโครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี บ้านสามโค หมู่ที่ 
6 
 

ประชาชน บ้านสามโค หมู่ที่ 6 10,200 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจการ
ควบคุมโรค
หนอนพยาธิมากขึ้น 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 60 คน  

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

96) อุดหนุนโครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี บ้านใหม่ หมู่ที่ 9 
 

ประชาชนบ้านใหม่ หมู่ที่ ๙  8,820 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจและ
สามารถป้องกันการ
เกิดโรคหนอนพยาธิได้ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 48 คน 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

97) อุดหนุนโครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี (ผู้สูงอายุ 
ใสใจสุขภาพช่องปาก ) บ้านระ
งอล หมู่ที่ 4  
 

ประชาชนบ้านระงอล หมู่ที่ 4 2,800 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
โอกาสได้รับการตรวจ
คัดกรองสุขภาพช่อง
ปาก และส่งตัวรักษา
ต่อกรณีพบความ
ผิดปกติ  

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน  50 คน 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

98)อุดหนุนโครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี (ตรวจคัด
กรองโรคเบาหวาน และความดัน
โลหิตสูง ) บ้านฉันเพล หมู่ที่ 1 

ประชาชนบ้านฉันเพล หมู่ที่ 1 6,500 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการได้รับการ
ตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง  และ
ได้รับการรักษาต่อกรณี
พบความผิดปกติ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 150 คน 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

 
 

99)อุดหนุนโครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี (ตรวจคัด
กรองโรคเบาหวาน และความดัน
โลหิตสูง ) บ้านพะเนา หมู่ที่ 3 
 
 

ประชาชน บ้านพะเนา หมู่ที่ 3 3,900 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการได้รับการ
ตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง  และ
ได้รับการรักษาต่อกรณี
พบความผิดปกติ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 88 คน  
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

100) อุดหนุนโครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี (ตรวจคัด
กรองโรคเบาหวาน และความดัน
โลหิตสูง ) บ้านสามโค หมู่ที่ 6 

ประชาชนบ้านสามโค หมู่ที่ 6 3,700 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการได้รับการ
ตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง  และ
ได้รับการรักษาต่อกรณี
พบความผิดปกติ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 37 คน  

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

101) อุดหนุนโครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี (ผู้สูงอายุ
ใส่ใจสุขภาพช่องปาก ) บ้านฉัน
เพล หมู่ที่ ๑  

ประชาชน บ้านฉันเพล หมู่ที่ 1 3,925 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการได้รับการ
ตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง  และ
ได้รับการรักษาต่อกรณี
พบความผิดปกติ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 80 ราย 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

102) อุดหนุนโครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี (ผู้สูงอายุ
ใส่ใจสุขภาพช่องปาก ) บ้านตา
ปุด  หมู่ที่ 7 

ประชาชน บ้านตาปุด หมู่ที่ 7  3,150 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
การตรวจคัดกรอง
สุขภาพช่องปากและส่ง
ตัวรักษาต่อกรณีพบ
ความผิดปกติ องปาก 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 50 คน 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

103)อุดหนุนโครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี (ผู้สูงอายุ
ใส่ใจสุขภาพช่องปาก ) บ้านตา
สอน หมู่ที่ 11 

ประชาชน บ้านตาสอน หมู่ที่ 
11 

2,800  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับการตรวจคัด
กรองสุขภาพช่องปาก
และส่งตัวรักษาต่อ
กรณีพบความผิดปกติ 
องปาก  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 61 คน 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

104) อุดหนุนโครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี (ผู้สูงอายุ
ใส่ใจสุขภาพช่องปาก ) บ้านพะ
เนา หมู่ที่ 3 

ประชาชน บ้านพะเนา หมู่ที่ 3 4,750 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
การตรวจคัดกรอง
สุขภาพช่องปากและส่ง
ตัวรักษาต่อกรณีพบ
ความผิดปกติ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 92 คน 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

105) อุดหนุนโครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี (ผู้สูงอายุ
ใส่ใจสุขภาพช่องปาก ) บ้านโพธิ์
น้อย หมู่ที่ 12 

ประชาชนบ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 
12 

2,800 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
การตรวจคัดกรอง
สุขภาพช่องปากและส่ง
ตัวรักษาต่อกรณีพบ
ความผิดปกติ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 25 คน 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

106) อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
(ผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพช่องปาก ) บ้าน
หนองไทร หมู่ที่ 5 

ประชาชนบ้านหนองไทร หมู่ที่ 
5 

3,800 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการตรวจคัด
กรองสุขภาพช่องปาก
และได้รับการรักษาต่อ
กรณีพบความผิดปกติ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 70 คน 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

 

107) อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
(ผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพช่องปาก ) บ้าน
ใหม ่หมู่ที่ 9 

ประชาชนบ้านใหม่ หมู่ที่ 9 2,360 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจและ
สามารถดูแลสุขภาพ
ช่องปากตนเองได้ 

ผู้เข้าร่วมจ านวน 
42 คน 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

108) อุดหนุนโครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To  
be number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้าน
ฉันเพล หมู่ที่ 2 

ประชาชนบ้านฉันเพล หมู่ที่ 2 5,100 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทราบถึงแนวทางการ
ด าเนินการโครงการ
รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To 
be number one 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 46 คน 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

109) อุดหนุนโครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To  
be number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้าน
แสรออ หมู่ที่ 8 

ประชาชนบ้านแสรออ หมู่ที่ 8  5,100 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทราบถึงแนวทางการ
ด าเนินการโครงการ
รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To 
be number one  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 46 คน  

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

110) อุดหนุนโครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To  
be number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้าน
หนองโพธิ์ หมู่ที่ 13 
 

ประชาชนบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 
13 

5,400 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทราบถึงแนวทางการ
ด าเนินการโครงการ
รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To 
be number one 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 24 คน 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

111) อุดหนุนโครงการส่งเสริม
โภชนาการเด็ก 0 – 5ปี  
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขด้านการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านตา
ปุด หมู่ที่ 7 

ประชาชนบ้านตาปุด  หมู่ที่ 7 5,500 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโภชนาการเด็ก 
0 -5 ปี เพิ่มมากขึ้น 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 35 คน 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

112) อุดหนุนโครงการส่งเสริม
โภชนาการแม่และเด็ก  ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้านระไซร ์
หมู่ที่ 10 

ประชาชน บ้านระไซร์ หมู่ที่ 10 5,800 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เความเข้าใจ
เกี่ยวกับโภชนาการแม่
และเด็กเพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 60 คน 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

113) อุดหนุนโครงการส่งเสริม
โภชนาการแม่และเด็ก  ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้านสามโค 
หมู่ที่ 6 

ประชาชนบ้านสามโค หมู่ที่ 6 6,100 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เความเข้าใจ
เกี่ยวกับโภชนาการแม่
และเด็กเพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 80 คน 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

114) อุดหนุนโครงการส่งเสริม
โภชนาการเด็ก 0 – 5ปี  
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขด้านการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านใหม่ 
หมู่ที่ 9 

ประชาชนบ้านใหม่ หมู่ที่ 9  8,820 ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโภชนาการเด็ก 
0- 5 ปี เพิ่มขึ้น  

ผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 49 คน  

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

115) อุดหนุนโครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพแม่และ
เด็ก โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ด้านการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัย
แม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บ้านฉันเพล หมู่ที่ 1 

ประชาชนบ้านฉันเพล หมู่ที่ 1 9,575 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโภชนาการแม่
และเด็กเพิ่มมากขึ้น 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 86 คน 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

116) อุดหนุนโครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพแม่และ
เด็ก โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ด้านการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัย
แม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5 

ประชาชน บ้านหนองไทร   
หมู่ที่ 5 

5,650 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโภชนาการแม่
และเด็กเพิ่มมากขึ้น 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 25 คน  

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

117) อุดหนุนโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม  บ้านฉันเพล 
หมู่ที่ 2 

ประชาชน บ้านฉันเพล หมู่ที่ ๒ 6,550 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการคัดกรอง
โรคมะเร็งเต้านม 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 65 คน 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

118) อุดหนุนโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม บ้านตาสอน 
หมู่ที่ 11 

ประชาชน บ้านตาสอน หมู่ที่ 
11 

8,450 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการคัดกรอง
โรคมะเร็งเต้านม 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 61 คน  

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

119) อุดหนุนโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม บ้านโพธิ์น้อย 
หมู่ที่ 12 

ประชาชน บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 
12 

8,450 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการคัดกรอง
โรคมะเร็งเต้านม 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 50 คน 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

120) อุดหนุนโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม บ้านระงอล หมู่
ที่ 4 

ประชาชนบ้านระงอล หมู่ที่ 4 8,400 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการคัดกรอง
โรคมะเร็งเต้านม 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 50 คน 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

121) อุดหนุนโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม บ้านระไซร์ หมู่
ที่  10 

ประชาชนบ้านระไซร์ หมู่ที่ 10 10,200 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการคัดกรอง
โรคมะเร็งเต้านม 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 64 คน 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

122) อุดหนุนโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม บ้านแสรออ หมู่
ที่  8 

ประชาชน บ้านแสรออ หมู่ที่ 8  6,550 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
เพิ่มขึ้น  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 55 คน 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

123)  อุดหนุนโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม บ้านหนองโพธิ์ 
หมู่ที่  13 

ประชาชนบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 
13  

7,300 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 40 คน 

 รวม  123 โครงการ 23,571,670.10   
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การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ     
   

ยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

๑)การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค 

              48   5,714,281.93 1.ถนนคสล.จ านวน 10 เส้นทาง ระยะทางยาวรวม 
1,162 เมตร 
2.ถนนลงหินคลุก จ านวน 3 เส้นทาง ระยะทาง
รวม 1,610 เมตร 
3.เสริมสร้างถนนดิน จ านวน 3 เส้นทาง ระยะทาง
รวม 735 เมตร 
4.วางท่อระบายน้ า จ านวน 7 เส้นทาง ระยะทาง
รวม 1,592 เมตร 
5.ขยายเขตประปาหมู่บ้าน จ านวน 2 แห่ง
ระยะทางรวม  585 เมตร 
๖.ติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิต
ประปาหมู่บ้าน จ านวน 1 ระบบ   
๗.ซ่อมบ ารุงถนนหินคลุก จ านวน 16 เส้นทาง 
และซ่อมปรับปรุงอาคาร จ านวน 1 หลัง 
8. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่ม รวมจ านวน  19 จุด  

๒)การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น
และการท่องเที่ยว 

              13     3,591,510.00 1) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่
สถานศึกษาโรงเรียนพื้นที่ ๕ แห่ง 

2) สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง 

3) อุดหนุนการโครงการพัฒนาทักษะชีวิต
เด็กนักเรียน ให้แก่โรงเรียน จ านวน 5 
แห่ง  

4) ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นทั้งปี จ านวน 
1,๗00 คน 

5) ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับอ าเภอ
จ านวน 1 ครั้ง 

6) อุดหนุนงบประมาณด้านประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น.ให้แก่ วัด 1 แห่ง 
หน่วยงานราชการ  
๑ แห่ง 
 

๓) การพัฒนาด้านการเกษตร 
แหล่งน้ าและเศรษฐกิจพอเพียง 

0 0   ขอรับสนับสนุนงบประมาณด าเนินการโครงการ
ขุดลอกล าห้วยแจงแมง ขนาดเดิมกว้าง 21.00 
เมตร ยาว 1,625 เมตร ลึก 3.50 เมตร (จากคัน
คลองเดิม –ก้นคลองเดิม) ขนาดใหม่กว้าง 21.00 
เมตร ยาว1,625 เมตร ลึก 5.50 เมตร (จากคัน
คลองเดิม – กันคลอง) งบประมาณด าเนินการ 
500,000 บาท 
 

4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

1 195,985.00 มีจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้ าด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน และน า
ความรู้มาพัฒนาท้องถิ่น รวมจ านวน 80 คน  
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 หน้า 36 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

5) การพัฒนาทางสังคมและการ
ส่งเสริมด้านสาธารณสุข 

47     13,162,062.00 ๑. ครอบครัวยากจน ได้รับการ 
สงเคราะห์ช่วยเหลือ จ านวน 90 ครัวเรือน 

๒. อบต.สามารถด าเนินการกิจกรรม 
การควบคุมและป้องกันโรค ได้ 13 หมู่บ้านสุนัข
และแมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครบ 
100%  

3. อบต. ได้สนับสนุนกิจกรรมโครงการ 
พระราชด าริครบ 13 หมู่บ้าน รวม 39 โครงการ  
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมพระราชด าริทั้งสิ้นจ านวน 
2,320 คน และได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพตนเองและครอบครัวได้ 
     4.  ผูสู้งอายุ ได้รับเบี้ยยังชีพ รวมจ านวน 
1,205 ราย   
     ๕.  ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ รวมจ านวน 343 
ราย  
    ๖. ผู้ป่วย HIV ได้รับเบี้ยยังชีพ จ านวน 7 ราย  
     ๗. อบต.สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
จ านวน  1 กองทุน  

  
6) การเสริมสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร 
พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน 

14      907,831.17 ๑) อบต.สามารถด าเนินการส ารวจที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตอบต.เพื่อเป็นข้อมูลในการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าปี 2563 
ได้ร้อยละ 76.92 ของหมู่บ้านทั้งหมด 

๒) อบต.ด าเนินการก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบ 
ที่ท าการเพิ่มเติมได้ ความยาว 69 เมตร 

๓) ตั้งด่านโครงการความปลอดภัยทางถนน 
จ านวน 2 ครั้ง 

๔) โครงการอบต.พบประชาชน ด าเนินการ 
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ครบ จ านวน 13 
หมู่บ้าน 

๕) การซ่อมบ ารุงทรัพย์สินให้สามารถใช้การ 
ได้ตามปกติครบ 100 % 

๖) ด าเนินการโครงการส่งเสริมกระบวนการ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการบูรณาการ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน ครบ 13 หมู่บ้าน 

๗) ฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ 
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ผู้น าชุมชน จ านวน 
63 คน   

๘)  ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิบุคลากรท้องถิ่น 
 จ านวน 65 คน  

๙) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 1 
ครั้ง  

๑๐) อุดหนุนงบประมาณงานรัฐพิธี จ านวน 
1 แห่ง  

                  รวม            123     23,571,670.10 ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  89.13 
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ยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนา 

ท่ีด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ท่ีด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย  
ท่ีได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลท่ีได้รับจริง 
หรือสิ่งท่ีเกิดขึ้นจากเป้าหมาย 

ท่ีประชาชนได้รับ 
๑)การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค 

48 5,714,281.93 1.ถนนคสล.จ านวน 10 เส้นทาง ระยะทางยาว
รวม 1,162 เมตร 
2.ถนนลงหินคลุก จ านวน 3 เส้นทาง ระยะทาง
รวม 1,610 เมตร 
3.เสริมสร้างถนนดิน จ านวน 3 เส้นทาง ระยะทาง
รวม 735 เมตร 
4.วางท่อระบายน้ า จ านวน 7 เส้นทาง ระยะทาง
รวม 1,592 เมตร 
5.ขยายเขตประปาหมู่บ้าน จ านวน 2 แห่ง
ระยะทางรวม  585 เมตร 
๖.ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิต
ประปาหมู่บ้าน จ านวน 1 ระบบ   
๗.ซ่อมบ ารุงถนนหินคลุก จ านวน 16 เส้นทาง 
และซ่อมปรับปรุงอาคาร จ านวน 1 หลัง 
8. ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะเพิ่ม รวมจ านวน  19 จุด 

ประชาชนได้รับสะดวกสบาย และความ
ปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น 
ปัญญาน้ าท่วมขังในชุมชนลดน้อยลง 
ปัญหาน้ าอุปโภคบริโภค มีความเพียงพอ
มากขึ้น 
 

๒)การส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษา การ
กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
การท่องเที่ยว 

13 3,591,510.00 1) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่
สถานศึกษาโรงเรียนพื้นที่ ๕ แห่ง 
2) สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๒ แห่ง 
3) อุดหนุนการโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก
นักเรียน ให้แก่โรงเรียน จ านวน 5 แห่ง  
4) ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมประเพณีท้องถ่ินทั้งปี จ านวน 1,๗00 คน 
5) ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับอ าเภอ
จ านวน 1 ครั้ง 
6) อุดหนุนงบประมาณด้านประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน.ให้แก่ วัด 1 แห่ง หน่วยงาน
ราชการ ๑ แห่ง 

เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน ได้รับการ
พัฒนาด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียม  
ประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีที่ดี
ของในท้องถิ่นตนเอง   
การส่งเสริมด้านการกีฬา ได้รับการพัฒนา
เป็นไปตามแบบมาตรฐานก าหนด 
 

๓) การพัฒนาด้าน
การเกษตร แหล่งน้ า
และเศรษฐกิจพอเพียง 

0 0 ขอรับสนับสนุนงบประมาณด าเนินการโครงการขุด
ลอกล าห้วยแจงแมง ขนาดเดิมกว้าง 21.00 เมตร 
ยาว 1,625 เมตร ลึก 3.50 เมตร (จากคันคลอง
เดิม –ก้นคลองเดิม) ขนาดใหม่กว้าง 21.00 เมตร 
ยาว1,625 เมตร ลึก 5.50 เมตร (จากคันคลอง
เดิม – กันคลอง) งบประมาณด าเนินการ 
500,000 บาท 

ประชาชนในพื้นที่ได้ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพา
ตนเอง และการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร  

4) การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 195,985.00 มีจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้ าด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน และน า
ความรู้มาพัฒนาท้องถ่ิน รวมจ านวน 80 คน  

ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ผู้น าชุมชน
ประชาชนในพื้นที่ ได้รับโอกาสและเรียนการ
ระบบการบริหารจัดการน้ าด้วยระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน เพื่อน าความรู้ปรับใช้ใน
การพัฒนาพื้นที่ต่อไป 

5) การพัฒนาทาง
สังคมและการส่งเสริม
ด้านสาธารณสุข 

47 13,162,062.00 ๑. ครอบครัวยากจน ได้รับการ 
สงเคราะห์ช่วยเหลือ จ านวน 90 ครัวเรือน 
๒. อบต.สามารถด าเนินการกิจกรรม 
การควบคุมและป้องกันโรค ได้ 13 หมู่บ้านสุนัข
และแมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครบ 
100%  
3. อบต. ได้สนับสนุนกิจกรรมโครงการ 
พระราชด าริครบ 13 หมู่บ้าน รวม 39 โครงการ  
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมพระราชด าริทั้งสิ้นจ านวน 
2,320 คน และได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพตนเองและครอบครัวได้ 
     4.  ผู้สูงอายุ ได้รับเบี้ยยังชีพ รวมจ านวน 
1,205 ราย   
     ๕.  ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ รวมจ านวน 343  

ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอาย ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับสวัสดิการจากรัฐ 
และได้รับการช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อน และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น  
ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ทาง
สาธารณสุข  และสามารถรักษาสุขภาพ
ร่างกายตนเองให้มีสุขภาพที่ดีได้  
ในพื้นที่ มีการด าเนินการรณรงค์และป้องกัน
โรคติดต่อ และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
อย่างต่อเนื่อง และปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า 
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ยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนา 
ท่ีด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ท่ีด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย  
ท่ีได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลท่ีได้รับจริง 
หรือสิ่งท่ีเกิดขึ้นจากเป้าหมาย 

ท่ีประชาชนได้รับ 
      

   ราย 
๖. ผู้ป่วย HIV ได้รับเบี้ยยังชีพ จ านวน 7 ราย 
 ๗. อบต.สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
จ านวน  1 กองทุน 

พื้นที่ต าบลปราสาททอง มีหน่วยงานและ
กองทุนที่สนับสนุนกิจกรรมโครงการด้านสา
ธารณของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุม ทั้งหมู่บ้านและส่วนราชการใน
พื้นที่ 

6) การเสริมสร้าง
ความมั่นคง ปลอดภัย 
พัฒนาคน พัฒนา
องค์กร พัฒนาหมู่บ้าน 
โดยการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน 

14 907,831.17 ๑) อบต.สามารถด าเนินการส ารวจที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตอบต.เพื่อเป็นข้อมูลในการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าปี 2563 
ได้ร้อยละ 76.92 ของหมู่บ้านทั้งหมด 
๒) อบต.ด าเนินการก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบ 
ที่ท าการเพิ่มเติมได้ ความยาว 69 เมตร 
๓) ต้ังด่านโครงการความปลอดภัยทางถนน 
จ านวน 2 ครั้ง 
๔) โครงการอบต.พบประชาชน ด าเนินการ 
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ครบ จ านวน 13 
หมู่บ้าน 
๕) การซ่อมบ ารุงทรัพย์สินให้สามารถใช้การ 
ได้ตามปกติครบ 100 % 
๖) ด าเนินการโครงการส่งเสริมกระบวนการ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินและการบูรณาการ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน ครบ 13 หมู่บ้าน 
๗) ฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ 
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ผู้น าชุมชน จ านวน 
63 คน   
๘)  ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิบุคลากรท้องถ่ิน 
 จ านวน 65 คน  
๙) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 1 ครั้ง  
๑๐) อุดหนุนงบประมาณงานรัฐพิธี จ านวน 1 
แห่ง 

การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น โดยการใช้
เทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพในการ
ให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น ทั้งด้านข้อมูล
ข่าวสารราชการ และการบริการประชาชน
ถึงพื้นที่อย่างใกล้ชิด ประชาชนเกิดความพึง
พอใจต่อการบริการที่ดี  การพัฒนาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความสมบูรณ์และ
เพียงพอต่อการปฏิบัติราชการ  การสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ในทุกมิติ  ประชาชนในพื้นมีความปลอดภัย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน   

         รวม  123 23,571,670.10   
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1.๔ ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
ล าดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผู้บริหาร 

1 การจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชนไม่ให้ความส าคญัในช่วง
พิธีเปิด  – ปิด  โครงการ  
ระยะเวลาการจัดกจิกรรมในช่วงที่
ไม่เหมาะสม ท าให้นักเรยีนขาด
การเรยีนเพื่อมาร่วมกิจกรรม 

1)การประชาสัมพันธ์และสร้าง
แรงจูงใจในการจัดกิจกรรม 

2) ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการ
จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
ควรเป็นช่วงที่นักเรียนและ
ประชาชนมีความผ่อนคลาย
ทางกิจกรรมหลัก และสามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมไดเ้ต็มที่ คือ
ช่วงปลายเดือนมีนาคม เป็นต้น
ไป  

พิจารณาปรับปรุงความ
เหมาะสมตามสถานการณ์

แต่ละป ี

2 เส้นทางคมนาคม  เส้นทางคมนาคมหลายเส้นทางมี
การปลูกต้นไมยู้คากีดขวาง
การจราจร ท าให้ผิวจราจรแคบลง  
เกิดจากเจา้ของพื้นที่มีการปลูก
ต้นไมต้ิดไหล่ทางมากเกินไป  

ก าหนดมาตรการประชาคม
ท้องถิ่น และขอความร่วมมือ
จากเจ้าของที่ดินท่ีติดกับถนน
สาธารณะ ที่เป็นเส้นทางจราจร
หลัก  เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุที่เกดิจากการสัญจรได ้

เห็นชอบตามที่เสนอ 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563        
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
 2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ซึ่งก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ด าเนินการในเรื่อง.ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) และจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้ก าหนดเป็น
เป้าประสงคร์วมว่า  ๑.เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ประชาชน ๒.เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓.เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพชีวิตที่ดี และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ตามวิสัยทัศน์จังหวัดสุรินทร์ ที่ว่า “เมือง
เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน ท่องเที่ยววิถีชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททอง ได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตาม
ยุทธศาสตร์ที่.๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค สอดคล้องกับและเชื่องเชิงมิติทาง
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 
สอดคล้องและเชื่องโยงมิติทางการศึกษาและมิติทางสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ า และเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องและเชื่องโยงมิติทาง
เศรษฐกิจ การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องและเชื่อมโยงกับมิติทางสิ่งแวดล้อม  
และพลังงานทางเลือก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข สอดคล้องและเชื่อมโยงกับมิติทางสังคม
และคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน สอดคล้องและเชื่อมโยงในมิติการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย  
  2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
   1) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า ประชาชน มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่น
ในการพัฒนาท้องถิ่นเห็นได้จากการก าหนดยุทธศาสตร์ ทั้ง ๖ ด้าน โดยก าหนดโครงการ 138 โครงการ และ
พบว่าจ านวนโครงการ 123 โครงการ ได้ด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อย
ละ.89 .13 ของโครงการที่ด าเนินการจริงทั้งหมด 
  2.1.๓ การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
     1) โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้
ก าหนดไว้ จ านวน 123 โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด 412 โครงการ 
     2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 412 โครงการ 
ด าเนินการจริง 123 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ29.85 ของจ านวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(วันที่ 1 ตุลาคม 256๒ -30 กันยายน 2563 ) 
     3) จ านวนยุทธศาสตร์ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ รวม ๖ ยุทธศาสตร์ จ านวน 15 
โครงการ  งบประมาณ ๑,๑๘๕,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ 10.87 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 
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2.๒ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล          
  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล  การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประ เมินผล
โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไป ตาม
เป้าหมายการพัฒนาทีสอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด   
  การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart 
ที่จะท าให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการด าเนินการช่วงใด ตรง
ก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หรือไม่ แผนด าเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงาน   
  การประเมินผล ( Evaluation ) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีเกณฑ์
มาตรฐาน ( Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การ
ประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/
โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพ่ือการด าเนินการต่อไปหรือยุติการ
ด าเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ
โดยก าหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม /โครงการ
อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลการด าเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ว่างไว้
หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ท า
การประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้ง
ไว้  
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้     
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือ
ก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น ดังนี้     
   1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อาจก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้   
    1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด  
    2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหนหน่วยงาน  
    3. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล 
(Monitoring)  
    4. ประสิทธิภาพ  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร
ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ  
    5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ  
    6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท า 
กิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม  
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    7 .  ก า รป ระ เ มิ น ผลกระทบ เป็ น ก ารศึ กษ าผลที่ ไ ด้ รั บ ร ว มยอด   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจ
เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ 
ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 
คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
   1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้   
    1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
    2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน  
    3. การประเมินผลกระทบ    
  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้
ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ   

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
2.4 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล           
   ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก าหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    
   1. การใช้แบบสอบถาม  
   2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม  
   3. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม 
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2.5 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล      
  แบบท่ี 1   
  เรื่องที่  1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบ
ประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  เรื่องท่ี 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เรื่องท่ี 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
แบบประเมินทั้ง 3 เรื่องจะท าการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว 
  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการ
ด าเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสที่ 1,(เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ 2,(เดือนเมษายน - 
มิถุนายน) ไตรมาสที่ 3 และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสที่ 4 
  แบบท่ี 3  แบบที่ 3/1แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมิน
ตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
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ส่วนที่ 3  
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

  
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น          
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของชื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

20 19.57 97.85 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 19.00 95.00 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      60 58.86 98.10 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง       10 9.86 98.60 
 3.2 ยุทธศาสตร์ของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด       
10 9.86 98.60 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9.86 98.60 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4.86 97.20 
 3.5 กลยุทธ์        5 5.00 100.00 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 4.86 97.20 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 4.86 97.20 
 3.8 แผนงาน       5 4.86 97.20 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4.71 94.20 

รวมคะแนน  100 97.29  
 
  1) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 58.86 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.10.ของ ของ
คะแนนในภาพรวมทั้งหมด เนื่องจากมีความสอดคล้องในทุกระดับ 
  2) พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่ าสุด 19 .คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ95.00  ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด เนื่องจากการวิเคราะห์สถานการณ์ไม่ครบถ้วนทุกประเด็นใน
เรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น          
2.1สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10    9.86 98.60 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ  
10    9.43 94.30 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ  

10    9.43 94.30 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10    9.86 98.60 
5 โครงการพัฒนา   ประกอบด้วย 60   58.14 96.90 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5   4.86 97.20 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5   4.71 94.20 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การ

ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
5   4.71 94.20 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5   5.00 100.00 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5   4.86 97.20 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5   5.00 100.00 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5   5.00 100.00 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5   4.29 85.80 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5   5.00 100.00 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5   4.86 97.20 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5   5.00 100.00 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5   5.00 100.00 
รวมคะแนน  100  96.71  
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  1) พบว่าประเด็น แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา และการสรุปสถานการการพัฒนาได้คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ98.60 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด  เนื่องจากสถานการณ์การพัฒนาและแผนงานยุทธศาสตร์
มีความเชื่อมโยงกัน 
  ๒) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง และด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดไว้    
  ๓)พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

  5) พบว่าการน าผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕) ความ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ได้
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ิมเติม การจ่ายขาด
เงินสะสม การโอนงบประมาณเพ่ิม การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 138โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.50 
ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
จ านวน ๔๑๒ โครงการ (จากโครงการทั้งหมด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 หน้า 47 

 

  3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ         
3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประชาชนอาศัยอยู่ในต าบลปราสาททอง จ านวน 201 คน 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
(คน) 

ร้อยละ 

1 เพศ   
 - ชาย 86 42.79 

- หญิง 115 57.21 
2 อาย ุ   
 - ต่ ากว่า 20  ปี            63 31.34 

- 20-30 ป ี 43 21.39 
- 31-40 ป ี 27 13.43 
- 41-50 ป ี 32 15.92 
- 51-60 ป ี 22 10.95 
-มากกว่า 60 ปี 14 6.97 

3 ระดับการศึกษา   
 - ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียนได้) 68 33.83 

- มัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย 98 48.76 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)/
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

15 7.46 

- ปริญญาตร ี 18 8.96 
  -สูงกว่าปริญญาตร ี 1 0.50 
  -อื่นๆ 1 0.50 
 ๔ อาชีพหลัก   
 -รับราชการ 5 2.49 
 -เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 6 2.99 
 - ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 17 8.46 
  -รับจ้าง 45 22.39 
 -นักเรียน / นักศึกษา 70 34.83 
 -เกษตรกร 58 28.86 
 -อื่นๆ 0 0 

 จากตารางข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  1) กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามผูห้ญิงมากกว่าผู้ชาย คิดเป็นร้อยละ 14.43 
  2) กลุ่มอายผุู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.34ของจ านวนผู้สอบ
แบบสอบถามทั้งหมด  
  3) กลุ่มการศึกษาผู้แบบสอบถามอันดับหนึ่งได้แก่ ระดับมัธยม คิดเป็นร้อยละ 48.76 รองลงมาเป็น
ระดับประถม  
  4) กลุ่มอาชีพผูต้อบแบบสอบถาม อันดับหนึ่ง ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 34.83 รองลงมาอาชีพ
รับจ้าง  และเกษตรกร  
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3.2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในภาพรวม  
ความพึงพอใจ พอใจมาก 

( 5) 
พอใจ 
  ( 3 )  

ไม่พอใจ 
  ( 1 ) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

๑)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 108 92 1 81.29 
๒) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 90 108 3 77.31 
๓) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 91 105 5 77.11 
๔)มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 99 97 5 78.71 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 97 99 5 78.31 
๖) การด าเนินเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 73 122 6 73.33 
๗)ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

97 102 2 78.91 

๘)การแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 86 110 5 76.12 
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม 95 102 4 78.11 

รวม  836 937 36  
ค่าคะแนน 4,180 2,811 36 77.69 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เท่ากับ ร้อยละ 77.69   
โดยประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  81.29 รองลงมาอันดับที่ ๑ มี
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 78.91  
และผลการประเมินที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การด าเนินเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 
73.33 
๓.๓ การแสดงความคิดเห็นของประชาชนมีดังน้ี 
      ๑) การจัดการแข่งขันกีฬากรรมการควรมีความชัดเจนในการแข่งขันและตัดสิน เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ของการกีฬา  และพัฒนาระบบการจัดการให้ดีขึ้น 
      ๒) การพัฒนาโดยรวมดีแล้ว   พอใจแล้ว 
   ๓) อยากให้ช่วยพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอ  อยากให้จัดกิจกรรมด้านกีฬาทุกๆปี  ให้กรรมการวางตัวเป็นกลางมากกว่าน้ี 
   ๔) ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ และสถานท่ีต่างๆให้ดีกว่านี้ 
      ๕) มีความพอใจมากด้านการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น   
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3.3 แผนงานที่ด าเนินการ 

ล าดับ ยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ทีด่ าเนนิการ 

แผน
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
จริง 

แผนด าเนินงาน ด าเนินการจริง โครงการ งบประมาณ 

1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

49 48 5,807,256 5,714,281.93 97.96 98.40 

2 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การ
กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและการ
ท่องเท่ียว 

15 13 ๓,947,860 3,591,510 86.67 90.97 

3 การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ า และ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4 0 474,000 0 0 0 

4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 1 250,000 195,985 50.00 78.39 

5 การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

49 47 14,767,780 13,162,062 95.92 89.13 

6 การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย 
พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน 
โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

19 14 1,763,500 907,831.17 73.68 51.48 

    รวม  138 123 27,010,396 23,571,670.10 89.13 87.27 

   
1) พบว่าโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ 

ระบบสาธารณูปโภค สามารถด าเนินการได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  97.96 และเบิกจ่ายงบประมาณได้คิดเป็น
ร้อยละ 98.40 ของงบประมาณท่ีตั้งไว้   
  ๒) พบว่าโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ า และเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่สามารถด าเนินการได้  และไม่ได้ด าเนินการแต่อย่างใด  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น และด าเนินการแทน จ านวน 1 โครงการเท่านั้น  
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม          

 1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
   1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค ด าเนินการได้ 
จ านวน 48 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  97.96  ของจ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 
   1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น
และการท่องเที่ยว  ด าเนินการได้จ านวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.67 ของจ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 
   1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่  ๓. การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ า และเศรษฐกิจพอเพียง  
ด าเนินการได้จ านวน 0 โครงการ ร้อยละ 0 ของจ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ  
   1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข  ด าเนินการได้
จ านวน 1 โครงการ ร้อยละ 50.00 ของจ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
   1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข  ด าเนินการได ้
จ านวน 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  95.92 ของจ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ  
  1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย พัฒนาคน  พัฒนาองค์กร พัฒนา
หมู่บ้าน โดยการมีส่วนรวมทุกภาคส่วน  ด าเนินการได้ จ านวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.68 ของ
โครงการที่ได้รับอนุมัติ  

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
การวัดผลเชิงปริมาณ การวัดผลเชิงคุณภาพ 

1.ถนนคสล.จ านวน 10 เส้นทาง ระยะทางยาวรวม 1,162 เมตร 
2.ถนนลงหินคลุก จ านวน 3 เส้นทาง ระยะทางรวม 1,610 เมตร 
3.เสริมสร้างถนนดิน จ านวน 3 เส้นทาง ระยะทางรวม 735 เมตร 
4.วางท่อระบายน้ า จ านวน 7 เส้นทาง ระยะทางรวม 1,592 เมตร 
5.ขยายเขตประปาหมู่บ้าน จ านวน 2 แห่งระยะทางรวม  585 เมตร 
๖.ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน  
จ านวน 1 ระบบ   
๗.ซ่อมบ ารุงถนนหินคลุกเพิ่มเติม จ านวน 16 เส้นทาง และซ่อม 
ปรับปรุงอาคาร จ านวน 1 หลัง 
8. ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะเพิ่ม รวมจ านวน  19 จุด 
 
 
 
 

ประชาชนได้รับสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการใช้
เส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น 
ปัญญาน้ าท่วมขังในชุมชนลดน้อยลง 
ปัญหาน้ าอุปโภคบริโภค มีความเพียงพอมากขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 
การวัดผลเชิงปริมาณ การวัดผลเชิงคุณภาพ 

๑)อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่สถานศึกษา 
โรงเรียนพื้นที่ จ านวน ๕ แห่ง 
2) สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง 
3) อุดหนุนการโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กนักเรียน  
ให้แก่โรงเรียน จ านวน 5 แห่ง  
4) ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
ทั้งปี จ านวน 1,๗00 คน 
5) ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับอ าเภอจ านวน 1 ครั้ง 
6) อุดหนุนงบประมาณด้านประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น.ให้แก่  
วัด 1 แห่ง หน่วยงานราชการ ๑ แห่ง 
 
 

เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน ได้รับการพัฒนาด้านการ 
ศึกษาอย่างเท่าเทียม  ประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงาน 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีที่ดีของใน 
ท้องถิ่นตนเอง  การส่งเสริมด้านการกีฬา ได้รับการ 
พัฒนาเป็นไปตามแบบมาตรฐานก าหนด 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ า และเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลเชิงปริมาณ การวัดผลเชิงคุณภาพ 
ขอรับสนับสนุนงบประมาณด าเนินการโครงการขุดลอก 
ล าห้วยแจงแมง ขนาดเดิมกว้าง 21.00 เมตร  
ยาว 1,625 เมตร ลึก 3.50 เมตร (จากคันคลองเดิม 
 –ก้นคลองเดิม) ขนาดใหม่กว้าง 21.00 เมตร  
ยาว1,625 เมตร ลึก 5.50 เมตร (จากคันคลองเดิม –  
กันคลอง) งบประมาณด าเนินการ 500,000 บาท 
 
 
 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเอง และการพัฒนาแหล่งน้ า 
เพื่อการเกษตร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การอนุรักษพ์ลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การวัดผลเชิงปริมาณ การวัดผลเชิงคุณภาพ 
มีจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ า 
ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน และน าความรู้มาพัฒนาท้องถิ่น  
รวมจ านวน 80 คน 
 
 
 
 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ผู้น าชุมชนประชาชนในพ้ืนท่ี  
ได้รับโอกาสและเรียนการระบบการบริหารจัดการน้ าด้วย 
ระบบธนาคารน้ าใต้ดิน เพื่อน าความรู้ปรับใช้ในการพัฒนา 
พื้นที่ต่อไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
  

การวัดผลเชิงปริมาณ การวัดผลเชิงคุณภาพ 
๑. ครอบครัวยากจน ได้รับการ 
สงเคราะห์ช่วยเหลือ จ านวน 90 ครัวเรือน 
๒. อบต.สามารถด าเนินการกิจกรรม 
การควบคุมและป้องกันโรค ได้ 13 หมู่บ้านสุนัขและแมวได้รับ 
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครบ 100%  
3. อบต. ได้สนับสนุนกิจกรรมโครงการ 
พระราชด าริครบ 13 หมู่บ้าน รวม 39 โครงการ  โดยมีผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมพระราชด าริทั้งสิ้นจ านวน 2,320 คน และได้รับความรู้ 
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้ 
 4.  ผู้สูงอายุ ได้รับเบี้ยยังชีพ รวมจ านวน 1,205 ราย   
 ๕.  ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ รวมจ านวน 343ราย 
๖. ผู้ป่วย HIV ได้รับเบี้ยยังชีพ จ านวน 7 ราย  
 ๗. อบต.สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน  1 กองทุน 
 
 
 
 

ประชาชนท่ัวไป ผู้สูงอาย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส มีโอกาส 
ได้รับสวัสดิการจากรัฐ และได้รับการช่วยเหลือบรรเทา 
ความเดือดร้อน และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความรู้ทางสาธารณสุข  และ 
สามารถรักษาสุขภาพร่างกายตนเองให้มีสุขภาพท่ีดีได้  
ในพื้นที่ มีการด าเนินการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ  
และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง และปลอด 
จากโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่ต าบลปราสาททอง มีหน่วยงาน 
และกองทุนที่สนับสนุนกิจกรรมโครงการด้านสาธารณ 
ของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม ท้ังหมู่บ้าน 
และส่วนราชการในพ้ืนท่ี 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย  พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน  

การวัดผลเชิงปริมาณ การวัดผลเชิงคุณภาพ 
๑) อบต.สามารถด าเนินการส ารวจที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตอบต.เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้างประจ าปี 2563 ได้ร้อยละ 76.92 ของหมู่บ้านทั้งหมด 
๒) อบต.ด าเนินการก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบ 
ที่ท าการเพิ่มเติมได้ ความยาว 69 เมตร 
๓) ตั้งด่านโครงการความปลอดภัยทางถนน 
จ านวน 2 ครั้ง 
๔) โครงการอบต.พบประชาชน ด าเนินการ 
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ครบ จ านวน 13 หมู่บ้าน 
๕) การซ่อมบ ารุงทรัพย์สินให้สามารถใช้การ 
ได้ตามปกติครบ 100 % 
๖) ด าเนินการโครงการส่งเสริมกระบวนการ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 ครบ 13 หมู่บ้าน 
๗) ฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ 
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ผู้น าชุมชน จ านวน 63 คน   
๘)  ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิบุคลากรท้องถิ่น 
 จ านวน 65 คน  
๙) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 1 ครั้ง  
๑๐) อุดหนุนงบประมาณงานรัฐพิธี จ านวน 1 แห่ง 
 
 
 
 

การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ให้บริการประชาชนท่ีดีขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยี  
การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น  
ทั้งด้านข้อมูลข่าวสารราชการ และการบริการประชาชนถึง 
พื้นที่อย่างใกล้ชิด ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการบริการ 
ที่ดี  การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความสมบูรณ์ 
และเพียงพอต่อการปฏิบัติราชการ  การสร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ  ประชาชนใน 
พื้นมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน   
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต          
2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต         
ยังไม่พบ 
2.2 ข้อสังเกต        

๑)การพัฒนาท้องถิ่นมีองค์ประกอบหลายปัจจัย โดยเฉพาะงบประมาณในการด าเนินโครงการ   
ภายใต้งบประมาณท่ีจ ากัดของท้องถิ่น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาล าดับความส าคัญของโครงการ และ
ความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผลเป้าหมายเป็นส าคัญ รวมถึงความพร้อมของโครงการในการเสนอขอรับสนับสนุน
งบประมาณจากแหล่งงบประมาณอ่ืนมาพัฒนาพื้นที่ในอนาคต ดังนั้นการจัดเตรียมข้อมูล แผนงานโครงการ
ก่อนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงมีความส าคัญที่ทุกหน่วยงานจะต้องให้ความส าคัญ เพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

๒) กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรเริ่มต้นจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  
และการจัดเวทีบูรณาการประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ระดับต าบลร่วมกัน เพ่ือให้แผนมีความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกันทุกระดับ และตอบสนองความต้องการ และแก้ไขความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดย
แท้จริง  
2.3 ข้อเสนอแนะ          

๑.โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว และปรากฏตามแผน 
ด าเนินงานแล้ว ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ เว้นแต่กรณีเว้นแต่มี
ความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการได้ หากมีการกันเงินงบประมาณด าเนินการมากเกินไปจะท าให้แผนงาน
โครงการเกิดการกระจุกตัวในงบประมาณถัดไปและกระทบต่อระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมโครงการตามปกติ 

๒.โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ 
ควรมีการปรับปรุง พัฒนารูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง  โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ  

๓.ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ใน 
เรื่องของความพร้อมด้านพ้ืนที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะ
ทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก 

๔.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลปราสาททองให้มากข้ึน    ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ  ระหว่างด าเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนิน
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการให้มากขึ้น  

๕.ควรมีการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง และ มีฐานข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือน าไปสู่แนวทางการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไป
อย่างรวดเร็ว  
          ๖.ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วย
วิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน  ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 
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          ๗.ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการโครงการกิจกรรมพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง  การพิจารณาด าเนินการจากโครงการที่ปรากฏในแผนก่อนเป็นส าคัญ  เพื่อให้
แผนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาให้มากที่สุด 
2.4 ผลจากการพัฒนา          
 ๑) ประชาชนได้รับสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคมเพ่ิมขึ้น 
ปัญญาน้ าท่วมขังในชุมชนลดน้อยลง ปัญหาน้ าอุปโภคบริโภค มีความเพียงพอมากข้ึน 
 ๒) เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียม  ประชาชน ส่วน
ราชการ หน่วยงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีท่ีดีของในท้องถิ่นตนเอง  การส่งเสริมด้าน
การกีฬา ได้รับการพัฒนาเป็นไปตามแบบมาตรฐานก าหนด 
          ๓) ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ผู้น าชุมชนประชาชนในพื้นท่ี ได้รับโอกาสและเรียนการรู้ระบบการ
บริหารจัดการน้ าด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน เพ่ือน าความรู้ปรับใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่ต่อไป 
 ๔) ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอาย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับสวัสดิการจากรัฐ และได้รับการ
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความรู้ทาง
สาธารณสุข  และสามารถรักษาสุขภาพร่างกายตนเองให้มีสุขภาพที่ดีได้ ในพ้ืนที่ มีการด าเนินการรณรงค์และ
ป้องกันโรคติดต่อ และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง และปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า พ้ืนที่ต าบล
ปราสาททอง มีหน่วยงานและกองทุนที่สนับสนุนกิจกรรมโครงการด้านสาธารณของประชาชนได้อย่างทั่วถึง
และครอบคลุม ทั้งหมู่บ้านและส่วนราชการในพ้ืนที่ 
         ๕) การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยี การ
พัฒนาคุณภาพในการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น ทั้งด้านข้อมูลข่าวสารราชการ และการบริการประชาชนถึง
พ้ืนที่อย่างใกล้ชิด ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการบริการที่ดี  การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มี
ความสมบูรณ์และเพียงพอต่อการปฏิบัติราชการ  การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุก
มิติ  ประชาชนในพื้นมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน   
2.5 ผลสรุปภาพรวม      
 ๑) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เท่ากับ ร้อยละ 77.69   โดยประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ  81.29 รองลงมาอันดับที่ ๑ มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 78.91  และผลการประเมินที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
คือ การด าเนินเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 73.33 
 ๒) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน 
123 โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด 412 โครงการ  หรือคิดเป็นร้อยละ29.85 ของจ านวนโครงการ
ที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (วันที่ 1 ตุลาคม 256๒ -30 กันยายน 2563 ) 
 ๓) จ านวนยุทธศาสตร์ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ รวม ๖ ยุทธศาสตร์ จ านวน 15 โครงการ  
งบประมาณ ๑,๑๘๕,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ 10.87 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 
          ๔) ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เท่ากับ 97.29 คะแนน 
โดย พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 98.10 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด เนื่องจากมีความ
สอดคล้องในทุกระดับ 
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 ๕) ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เท่ากับ    
96.71  คะแนน โดยพบว่าประเด็น แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา และการสรุปสถานการการพัฒนาได้
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.60 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด  เนื่องจากสถานการณ์การพัฒนาและแผนงาน
ยุทธศาสตร์มีความเชื่อมโยงกัน  ความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง และด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
การน าผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ได้น าไปจัดท าเป็น
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การ
โอนงบประมาณเพ่ิม การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 138 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.50 ของโครงการ
ทั้งหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จ านวน ๔๑๒ 
โครงการ (จากโครงการทั้งหมด) 
        ๖) การด าเนินการตามแผนด าเนินงานประจ าปี พบว่าโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค สามารถด าเนินการได้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  97.96 
และเบิกจ่ายงบประมาณได้คิดเป็นร้อยละ 98.40 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ และพบว่าโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ า และเศรษฐกิจพอเพียง ไม่สามารถด าเนินการเองได้  โดยมี
เพียงโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น จ านวน 1 โครงการเท่านั้น  
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