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คำนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น 1 คณะ มีหน้าที่ กำหนดแนวทาง วิธีการ ติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู ้บริหารท้องถิ ่น เพื ่อให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
สามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม  

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ได้
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

ในนามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด   
ขอขอบคุณ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด พนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการฯ ทุกท่าน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนที่ร่วมกันในการรวบรวมข้อมูล ให้ความร่วมมือในการดำเนินการคณะกรรมการฯ ให้
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด  
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

---------------------- 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้
ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน 
และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาการบริหารส่วน
ตำบลน้ำจืดหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื ่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด ผู้อำนวยการ
กอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง
แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความ
พึงพอใจของประชาชนตำบลน้ำจืด 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
การติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมี ความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ว่าสิ ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่ างดำเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี ้
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำจืดที ่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน ตำบล    
น้ำจืดหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง ต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มจีำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิทีผู่้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จำนวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วง
เวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดเพื่อดำเนินการต่อไป 
  3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด    
ได้กำหนดการแบ่งขั ้นตอนเพื ่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ดังนี ้
  3.2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนด
ตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น 
จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้
รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือ
สังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน
จาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3.2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะ
ได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้  
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด 
  3.2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทอ้งถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  3.2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ต่อ
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ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด เสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำจืด และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  3.2.7 การวินิจฉัยสั ่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี  
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด หรือผู้เกี่ยวข้อง
หรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จาก
รายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด  
  3.3 การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดมี
อำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด เสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำจืด และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป ี 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร อบต.
น้ำจืด 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ อบต.

น้ำจืด 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร อบต.
น้ำจืด 

สภา อบต.  
 น้ำจืด 

รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร อบต.
น้ำจืด 

 

ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ต ิ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในตำบลทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห ็นด ั งกล ่ าวและต ้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 

for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วน ประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื ่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น  ได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัย
สภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำ
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการ
สำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 

4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
  4.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังน้ี 
  1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำจืดอย่างน้อยหกเดือน 1 ครั้ง  
  2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกหกเดือน 
  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ภายในเดือน เมษายน และภายเดือน ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำจืด เสนอองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  4.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำจืด 
  4.1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดมาปฏิบัติงาน 
  4.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัด
จากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  4.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  4.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ 
ซึ่งวัดเปน็ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และ
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อาจรวมถึงอำเภอเมืองระนองและจังหวัดระนองด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนา
ท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
   4.2  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล     
น้ำจืดกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
  4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
  1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
  2) เครื่องมือ  
  3) กรรมวิธหีรือวิธีการต่าง ๆ 
  4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื ่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได ้
  2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) 
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได ้
 4.3  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
  4.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการ
วัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น 
การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยห้วยน้ำใส หมู่ที ่ 2 (จะใช้การทดสอบและการวัด
อย่างไร) โครงการจัดงานรวมพลคนสามวัย (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  4.3.2 การสัมภาษณ ์(Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง ผู ้ได้รับผลกระทบมีความเกี ่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal 
or semi-formal interview) ซึ ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการ
สัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่
มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
 4.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำจืดมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธ ีการสังเกตที ่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการ
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สังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำจืด 
  4.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด จะมีการบันทึกการสำรวจ 
และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
  4.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน

โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได ้ดังนี ้

5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำใหว้ิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็น
จริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรต่าง ๆ 

5.5 กระตุ ้นให้ผู ้ปฏิบัติงานและผู ้เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ ่น การจัดทำโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

5.6  การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหาร ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำจืด สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่  นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

5.7 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดแต่ละคน แต่ละสำนัก/
กองต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำจืดเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด 
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ส่วนที่ 2  
การติดตามและประเมินผล 

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

1. สรุปผลการตดิตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.1 วิสัยทศัน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด เป็นแผนพัฒนาที่

กำหนดระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดที่กำหนด
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และแผนชุมชนตำบลน้ำจืด 

วิสัยทัศน ์  
     “ การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจดี  คนมีการศึกษา 
ประชาชนอยูด่ีกินดี  สิ่งแวดล้อมน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

 
พันธกิจ( Missions ) 

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึง่ตนเองได้  
3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และภูมปิัญญาของท้องถิ่น  
4. จัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
5. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
6. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี เพื่อการบริหารและบริการให้มีประสิทธิภาพโดยให้

ประชาชนมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้มีมาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที ่ 
2. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง  
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชน  
4. ส่งเสริมการพฒันาอย่างยั่งยืน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
5. ส่งเสริม และพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็ก สตรี 

เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสให้มีจุดยืนในสังคมที่เท่าเทียมกนั  
6. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
7. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน 
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8. เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่ประชาชน 
9. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว 
11. สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือการบริหารและการบริการให้มี

ประสิทธิภาพ โดยให้  ประชาชน มีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 
 

2.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.1 เดือนตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 

2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคองค์การ

บริหารส่วนตำบลน้ำจืดมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ซึ่งกำหนดใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในเรื่องการรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมืองซึ่งสอดคล้องกัลปก์ับ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน และจังหวัดระนอง ที่ได้
กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าจังหวัดระนองมีบทบาทที่สำคัญในการเชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุนของไทย 
อาเซียน และกลุ่มประเทศ BIMSTEC ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชั้นนำ ยุทธศาสตร์ที่ 
3 เป็นเมืองน่าอยู่ ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีความมั่งคงปลอดภัยยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
ได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืนซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในเรื่องการยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูงซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาระบบ
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพ ในพื้นที่เพื่อให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และจังหวัดระนอง ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า เศรษฐกิจของจังหวัดระนองขยาย
ตัวอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม เชื่อมโยงการเติบโตของเศรษฐกิจชุมชนที่ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมั่นคง เข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำจืดได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องเชื่อมโยงกันใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย กรรม 
และการท่องเที่ยว 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำจืดมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในเรื่องการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วง
วัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการบริการด้านการท่องเที่ยว และจังหวัดระนอง ที่
ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า 1) สังคมระนองน่าอยู่ ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีและมีคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น     
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2) ปัญหาพิบัติภัย อาชญากรรม และยาเสพติดลดลง ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นเมืองน่าอยู่ ที่ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต และมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นสอดคล้องเชื ่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ ่งปรากฏตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำจืดมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการในเรื่องการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่ง
สอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน และ
จังหวัดระนอง ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าจังหวัดระนองมีความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นเมืองน่าอยู่ ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
ในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5) การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านความสามารถใน
การแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในเรื่องการ
สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที ่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั ่งยืน และจังหวัดระนอง ที่ได้กำหนดเป็น
เป้าประสงค์ว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดระนองสามารถแข่งขันได้ทั้งภายใน และต่างประเทศ และ
สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำจืดได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็น
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว  

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำ
จืดมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  ซึ่งกำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกัลปก์ับ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการบริการด้านการ
ท่องเที่ยวที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าจังหวัดระนองมีบทบาทที่สำคัญในการเชื่อมโยงด้านการค้าและการ
ลงทุนของไทย อาเซียน และกลุ่มประเทศ BIMSTEC ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นเมืองน่าอยู่ ที่ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิต และมีความมั่งคงปลอดภัยยั่งยืน 4 ประตูการค้าผ่านแดนฝั่งอันดามัน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดได้
กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่ง
ปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดมีวิสัยทัศน์แสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนา

ท้องถิ่นในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่สร้างชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ควบคู่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เสริมสร้าง
องค์กรธรรมาภิบาล และสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์ 6 
ยุทธศาสตร์โดยกำหนดโครงการ จำนวน 85 โครงการ ปรากฏในแผนงาน จำนวน 12 แผนงาน และพบว่า
จำนวนโครงการ 36 โครงการ ได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 
41.18 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด     

2.1.3 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1) วิสัยทัศน์ 

   “ การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจดี  คนมีการศึกษา 
ประชาชนอยู่ดีกินดี  สิ่งแวดล้อมน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
2) ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
3) เป้าประสงค ์

(1) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตำบลน้ำจืดสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
(2) ผลิตภัณฑ์ชุมชนและกลุม่อาชีพสามารถเช่ือมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ 
(3) ประชาชนมีสุขภาพดี มีระดับการศึกษาสูงขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน มีสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับ
การสืบทอด ครอบครัวมีความอบอุ่นและชุมชนมีความเข้มแข็ง 

(4) ประชาชนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการแก้ ไขปัญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(5) ไม่มีผลกระทบจากมลพิษที่เกิดในตำบล 
(6) แหล่งน้ำในตำบลได้รับการบริหารจัดการ และปรับปรุงให้สามารถใช้ประโยชน์

ได้ยาวนานขึ้น 
(7) ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการวางผังเมือง

รวมถึงระบบจราจรครบถ้วนและเหมาะสม 
(8) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับธรรมาภิบาลองค์กร และมีศีลธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
หน่วยงานเพ่ิมขึ้น มีความพร้อมของพนักงานและประชาชนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

4) ตัวชี้วัด  
(1)  รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
(2)  จำนวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
(3)  รายได้เฉลี่ยของประชากรเพิ่มขึ้น 
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(4)  รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมขึ้น 
(5)  มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
(6)  มีร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก/ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยว 
(7)  มีโครงการ/กจิกรรมที่ส่งเสรมิ/พัฒนาศักยภาพของสมาชิกในครอบครัวทุก

ช่วงวัย  
(8)  มีสวัสดิการใหแ้ก่ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ และผู้ดอ้ยโอกาส เพิ่มขึ้น 
(9)  ประชาชนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปเพิ่มขึ้น 
(10) ผู้ป่วยในกลุ่มโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ (NCDs) มีจำนวนลดลง 
(11) จำนวนอาชญากรรม และผู้เสพยาเสพติดลดลง 
(12) มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณี หรือภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
(13) มีกลุ่มอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(14) จำนวนมลพิษที่เกิดขึ้นในตำบลลดลง 
(15) แหล่งน้ำได้รับการดูแลเพิ่มขึ้น 
(16) ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำในตำบล ได้รับการก่อสร้าง 

ปรับปรุง และบำรุงรักษา 
(17) ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการได้รับการพัฒนา 
(18) มีผังเมืองชุมชนตำบลน้ำจืด 
(19) ระบบจราจรในตำบลมีมาตรฐานและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
(20) จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการประชุมประชาคม หรือประชาพิจารณ์ หรือ

ประชุมอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 
(21) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดมีเครื ่องมือและอุปกรณ์พร้อมในการ

ดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 
(22) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำ

จืดเพิ่มขึ้น 
(23) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ได้รับการพัฒนาศักยภาพอยู่

เสมอ รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลองค์กรเพ่ิมขึ้น 
(24) พนักงานของหน่วยงานและประชาชนได้รับการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น 
5) ค่าเป้าหมาย 

(1)  รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 
(2)  จำนวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 
(3)  รายได้เฉลี่ยของประชากรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.5 
(4)  รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.5 
(5)  มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ ์
(6)  มีร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก/ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยว จำนวน 1 

แห่ง 
(7)  มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม/พัฒนาศักยภาพของสมาชิกในครอบครัวทุก

ช่วงวัย จำนวน 1 โครงการ/กิจกรรม ต่อป ี
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(8)  มีสวัสดิการใหแ้ก่ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ และผู้ดอ้ยโอกาส เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
(9)  ประชาชนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
(10) ผู้ป่วยในกลุ่มโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ (NCDs) มีจำนวนลดลงร้อยละ 2.5 
(11) จำนวนอาชญากรรม และผู้เสพยาเสพติดลดลงร้อยละ 5 
(12) มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี หรือภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  ปีละ 1 โครงการ/กิจกรรม 
(13) มีกลุ่มอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 กลุ่ม 
(14) จำนวนมลพิษที่เกิดขึ้นในตำบลลดลงร้อยละ 10 
(15) แหล่งน้ำได้รับการดูแลเพิ่มขึ้น 1 แห่ง/ปี เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า

และเกิดความยั่งยืน 
(16) ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำในตำบล ได้ร ับการก่อสร้าง 

ปรับปรุง และบำรุงรักษาให้ใช้งานได้อยู่เสมอ 
(17) ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการได้รับการพัฒนา 
(18) มีผังเมืองชุมชนตำบลน้ำจืด 
(19) ระบบจราจรในตำบลมีมาตรฐานและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
(20) จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการประชุมประชาคม หรือประชาพิจารณ์ หรือ

ประชุมอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
(21) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดมีเครื ่องมือและอุปกรณ์พร้อมในการ

ดำเนินงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 
(22)  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล   

น้ำจืด เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
(23) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ได้รับการพัฒนาศักยภาพอยู่

เสมอ รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลองค์กร เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
(24) พนักงานของหน่วยงานและประชาชนได้รับการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
6) กลยุทธ ์

(1) การพัฒนา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและคุณภาพ 
(2) การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและกลุ่มองค์การด้านการท่องเที่ยว 
(3) การส่งเสริมด้านการตลาด และบริการการท่องเที่ยว 
(4) การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนให้เขม้แข็งพึ่งตนเองได้ตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 
(5) การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และบริหารจดัการกลุ่มอาชีพ 
(6) การส่งเสริมการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทาง

การเกษตร สินค้า SME วิสาหกิจชุมชน 
(7) การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน 
(8) การจัดสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม 
(9) การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

จริยธรรม 
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(10) การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพ
มาตรฐาน 

(11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิต และสังคม 
(12) การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(13) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วม

ของชุมชน 
(14) การป้องกัน ควบคุมมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 
(15) การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำ และวางแผนการใช้อย่างเป็นระบบ 
(16) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ 
(17) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(18) การจัดทำผังเมืองและการพัฒนาระบบจราจร 
(19) การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน และ

กระบวนการประชาสังคม 
(20) การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารของท้องถิ่น 
(21) การปรับปรุงศักยภาพของหน่วยงานในการบริการให้ประชาชนพึงพอใจ 
(22) การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กร และการพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
(23) การสร้างความพร้อมขององค์กร และประชาชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
ตำบลท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่สร้างชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ควบคู่กับ

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล และสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

8) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย แบบ ยท. 01  
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2.1.4 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จงัหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(ของ องค์การบริหารส่วน

ตำบลน้ำจืด) 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ 
ตามแผน  
(ปี 63) 

ตั้งงบประมาณ     
(เทศบัญญัติ/เงินสะสม) 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง   

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ       
โลจิสติกส์ 

 - เป็นเมืองท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพระดับชั้น
นำ 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค 
 

32 6 

ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน   

การพัฒนาภูมิภาพเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

การพัฒนาระบบและ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้
สินค้าภาคเกษตร 
ประมง และปศุสัตว์ 
ที่มีศักยภาพในพื้นที่
เพื่อให้ชุมชนเกิด
ความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน 

- เป็นประตูการค้า
ผ่านแดนฝั่งอันดา
มัน 
- เป็นเมืองท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพระดับชั้น
นำ 

- การพัฒนาการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกจิ 

5 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
คน    

- การพัฒนาภูมภิาพ 
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 
-  

- - เป็นเมืองน่าอยู่ที่
ประชาชนมีสุขภาวะ
ที่ดี และมีความ
มั่นคงปลอดภัยอย่าง
ยั่งยืน 

- การพัฒนาการ
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีศาสนาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว 

5 1 
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2.1.4 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จงัหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
(ของ องค์การบริหารส่วน

ตำบลน้ำจืด) 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ 
ตามแผน(ปี 

63) 
ตั้งงบประมาณ (เทศ
บัญญัติ/เงินสะสม) 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมทาง
สังคม 

- การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย ์
- การสร้างความเป็น
ธรรม ลดความเหล่ือม
ล้ำในสังคม 

-  - เป็นเมืองน่าอยู่ที่
ประชาชนมีสุขภาวะ
ที่ดี และมีความ
มั่นคงปลอดภัยอย่าง
ยั่งยืน 

- การพัฒนาสงัคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
- การพัฒนาการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

31 21 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็น
เมือง 

พัฒนาคุณภาพด้าน
การท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

การพัฒนาเศรษฐกจิ
ชุมชนมั่นคงเข้มแข็ง
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- การพัฒนาการบริการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2 - 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ   

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการใน
ภาครัฐและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ใน
การบริการด้านการ
ท่องเที่ยว 

เป็นเมืองน่าอยูท่ี่
ประชาชนมีสุขภาวะ
ที่ดี และมีความ
มั่นคงปลอดภัยอย่าง
ยั่งยืน 

- ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการบริหาร 

11 7 

 รวม 86 36 
    1)  โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน 36 โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 86 โครงการ 
    2)  โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 86 โครงการ ดำเนินการจริง 36 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 41.86 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(วันที่ 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563) 
    3)  จำนวนโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้  50  โครงการ  16 



 
3.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
บัญญัติ

งบประมาณ 

ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  และสาธารณูปโภค 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง 1 1 296,512.79 
การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 5 4 1,723,800.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลัด/กองช่าง 1 1 9,990.00 
การเศรษฐกิจ การเกษตร สำนักปลัด - - - 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด/กองช่าง 5 4 763,803.33 
บริการชุมชนและสังคม การศึกษา สำนักปลัด 3 3 1,369,351.46 
 สาธารณสุข สำนักปลัด 4 2 41,570.00 
 สังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด 2 2 60,000.00 
 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลัด 1 1 12,200.00 
 ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ สำนักปลัด 3 - - 
อื่นๆ งบกลาง สำนักปลัด 3 3 6,345,600.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ สำนักปลัด/กองช่าง - - - 
การเกษตร สำนักปลัด -  - 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

บริการชุมชนและสังคม ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ สำนักปลัด/กองช่าง 1 - - 
      

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด/คลัง 3 2 468,760.00 
สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลัด 4 1 3,220.00 
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ สำนักปลัด - - - 

รวม 36 24 11,094,807.58 
 
   โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 จำนวน 36 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 
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3.2  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลน  าจืดเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02)

      ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานและสาธารณูปโภค

      แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา

ล าดับท่ี โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง

ตัวชี วัด (KPI) ผลการด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ซอยตาพัน หมู่ท่ี
 5

เพ่ือให้การคมนาคม 
และการขนส่ง สินค้า
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย

ถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง
 4.00 เมตร ระยะทาง 250
 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,000 ตารางเมตร

   565,500.00 517,500.00 จ านวนระยะทางท่ี
ก่อสร้าง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ซอยสันติธรรม 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้การคมนาคม 
และการขนส่ง สินค้า
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย

ถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร
กว้าง3.00 เมตร ระยะทาง
 70 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
210 ตารางเมตร

   126,900.00 126,000.00 จ านวนระยะทางท่ี
ก่อสร้าง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. สายซอยวัดป่า
ปลายคลอง-สระน ้า
ระบบประปา หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้การคมนาคม 
และการขนส่ง สินค้า
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย

ถนน ถ.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง
 4.00 เมตร ระยะทาง 264
 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
1,056 ตารางเมตร (ไม่มี
ไหล่ทาง)

   626,900.00 0.00 จ านวนระยะทางท่ี
ก่อสร้าง

ไม่ได้ด าเนินการ 
เน่ืองจากผู้รับจ้างไม่มา
ท าสัญญาภายในก าหนด 
(กันเงินแบบไม่ผูกพันธ์)

กองช่าง
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      แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา

ล าดับท่ี โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง

ตัวชี วัด (KPI) ผลการด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

4 โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. ซอยท่าเรือ หมู่ท่ี
 7

เพ่ือให้การคมนาคม 
และการขนส่ง สินค้า
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย

ถนน ถ.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง
 5.00 เมตร ระยะทาง 
200.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 1,000 ตาราง
เมตร (ไม่มีไหล่ทาง)

571,600.00   512,300.00 จ านวนระยะทางท่ี
ก่อสร้าง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรังต่อจากซอย
ร่วมใจ หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้การคมนาคม 
และการขนส่ง สินค้า
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย

ถนนดินลูกรังผิวจราจรกว้าง
 5.00 เมตร ระยะทาง 650
 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
3,250 ตารางเมตร

366,000.00   364,000.00 จ านวนระยะทางท่ี
ก่อสร้าง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย

กองช่าง

6 โครงการขยายเขต
ประปา ซอยสระน ้า 
หมู่ท่ี 6

เพ่ือบริการ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการท่ีได้
มาตรฐานและเพียงพอ
ต่อความต้องการของ

ขยายท่อประปา ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิว ช้ัน
 8.5 ระยะทาง 500 เมตร

63,200.00    63,000.00 จ านวนครัวเร่ือนท่ี
ได้รับประโยชน์

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย

กองช่าง

7 โครงการป้องกันการกัด
เซาะ คอสะพาน ซอย
โรงเรียนบ้านบกกราย 
หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้การคมนาคม 
และการขนส่ง สินค้า
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย

ติดต้ังตาข่ายวางกล่องแก
เบ้ียนขนาด กว้าง 1 เมตร 
ยาว 2.00 เมตร สูง 0.50 
เมตร จ านวน 70 กล่อง

141,000.00   141,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย

กองช่าง
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แผนงาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

ล าดับท่ี โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง

ตัวชี วัด (KPI) ผลการด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1 เงินอุดหนุน
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ชุมพรเพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ

 ซอยแพรกซ้าย  หมู่ท่ี 9 
ระยะทาง  2,000 ม.

297,260.83 296,512.79   จ านวนครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน์
จาก
สาธารณูปโภค/
สาธารณูปการหลัก

อยู่ระหว่างด าเนินการ กองช่าง

      ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

      แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับท่ี โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง

ตัวชี วัด (KPI) ผลการด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1 รายจ่ายโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั น
ตามความถนัดและ
ความสนใจ

เพ่ือให้ประชาชนมี
อาชีพท่ีม่ันคง ได้รับการ
ฝึกอบรมอาชีพเสริม มี
รายได้เพ่ิมข้ึนเพียงพอ
ต่อการด ารงชีพ

ประชาชน ผู้ว่างงาน ผู้มี
รายได้น้อย ในเขตต าบลน้ า
จืด

10,000.00 9,990.00 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย

งานพัฒนา
ชุมชน/ส านัก

ปลัดฯ
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      ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

      แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ล าดับท่ี โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง

ตัวชี วัด (KPI) ผลการด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1 โครงการติดต้ังราวกัน
ตกถนน(GUARD RAIL) 
(ถนนสายดอนกลาง-
ทรายปู หมู่ท่ี 5)

เพ่ือป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและลด
อุบัติเหตุในชุมชน

ติดต้ังการ์ดเลน ระยะทาง 
60 เมตร เสาสูง 0.75 เมตร

   103,800.00 103,500.00 ระยะทางท่ี
ด าเนินการ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย

กองช่าง

2 ประเภทรายจ่ายในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ

เพ่ือป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและลด
อุบัติเหตุในชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุถนนช่วง
เทศกาลต่างๆ

10,000.00    2,360.00 จ านวนผู้รับบริการ
 (จุดบริการร่วม 
จ านวน 1 จุด)

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย

งานป้องกันฯ/
กองช่าง

3 รายจ่ายโครงการ
ฝึกอบรม ทบทวน 
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

อป.พร.ของ อบต.น้ าจืดทุก
คน

75,000.00    0.00 เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ไม่ได้ด าเนินการ งานป้องกันฯ/
กองช่าง

4 โครงการ จัดต้ังชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานของชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติขององค์การ
บริหารส่วนต าบล    
น้ าจืด ในภาวะฉุกเฉิน
ให้เป็นระบบ รวดเร็ว 

ผู้สมัครเป็นอาสาสมัครจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าต าบล
จ านวน ไม่น้อยกว่า 50 ราย

135,000.00   130,268.00 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจในการจัด
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย

งานป้องกันฯ/
กองช่าง

21



      ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

      แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ล าดับท่ี โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง

ตัวชี วัด (KPI) ผลการด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

5 ส ารองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
กรณีฉุกเฉินเพ่ือ
บรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณี
ฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน

600,000.00   527,675.30 ความรวดเร็วใน
การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย

ส านักปลัดฯ

      แผนงาน การศึกษา

ล าดับท่ี โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง

ตัวชี วัด (KPI) ผลการด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กได้
สัมผัสประสบการณ์จริง
นอกสถานศึกษา

เด็กและเยาวชนในเขต
ต าบลน้ าจืด

      10,000.00 390.00 จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย

ส านักปลัดฯ

2 อาหารเสริม (นม) สนับสนุนงบประมาณ
เป็นค่าอาหารเสริม 
(นม) ให้กับโรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ีจ านวน 4 แห่ง

เด็กนักเรียนต้ังแต่อนุบาล -
ประถม ได้รับอาหารเสริม
(นม)

    486,720.00 433,841.46   เด็กอนุบาล-ประถม 
ได้รับอาหารเสริมนม
 ร้อยละ 100

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย

ส านักปลัดฯ

3 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ส าหรับอาหารกลางวัน
แก่เด็กนักเรียนในเขต
พ้ืนท่ี อบต. น้ าจืด

สนับสนุนงบประมาณ
เป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนในเขต
พ้ืนท่ีจ านวน 4 แห่ง

เด็กนักเรียนต้ังแต่อนุบาล -
ประถม ได้รับการสนับสนุน
อาหารกลางวัน ปีละ200 
วัน (หัวละ 20บาท/วัน)

  1,016,000.00 935,120.00 เด็กอนุบาล-ประถม 
ได้รับอาหาร
กลางวันร้อยละ 100

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย

ส านักปลัดฯ
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      ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

      แผนงาน สาธารณสุข

ล าดับท่ี โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง

ตัวชี วัด (KPI) ผลการด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและ
โรคติดต่อน าโดยแมลง

เพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกและ
โรคท่ีติดต่อน าโดยแมลง

จัดท าโครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและโรคติดต่อ
ท่ีน าโดยแมลง

    40,000.00 0.00 จ านวนโรคติดต่อท่ี
น าโดยแมลงลดลง
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5

ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัดฯ

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค
 คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

สุนัขได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
ก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้
หมดไป

จ านวนสุนัขและแมวท่ีได้
ส ารวจและข้ึนทะเบียน
ประจ าปี

40,000.00    22,860.00 ร้อยละของจ านวน
สุนัขและแมวท่ีข้ึน
ทะเบียนได้รับ
วัคซีนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย

ส านักปลัดฯ

3 รายจ่ายโครงการจัด
อบรมฟ้ืนฟูศักยภาพ  
อสม.และ อพมก.ท่ีดูแล
ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้มี
ภาวะพ่ึงพิง

เพ่ืออบรมฟ้ืนฟู
ให้แก่อสม. และ อพ
มก.ท่ีดูแลผู้พิการ/
ผู้สูงอายุ/ผู้มีภาวะ
พ่ึงพิง

อสม. และ อพมก. ใน
พ้ืนท่ีต าบลน้ าจืด จ านวน
ไม่น้อยกว่า 50 คน

30,000.00    18,710.00 อสม. และ อพมก. 
ในพ้ืนท่ีต าบลน้ า
จืด จ านวนไม่น้อย
กว่า 50 คน เข้า
ร่วมโครงการ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย

ส านักปลัดฯ

4 เงินอุดหนุนกิจการท่ี
เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนให้ชุมชน/
หมู่บ้านด าเนินการ
เก่ียวกับโครงการ
สาธารณสุขตาม
พระราชด าริจ านวน 3 
โครงการ/ชุมชน

หมู่บ้านท่ีเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 8 
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 
โครงการ (20,000 บาท)

160,000.00   0.00 หมู่บ้านท่ีเข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า 8 หมู่บ้าน

ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัดฯ
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      ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

      แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับท่ี โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง

ตัวชี วัด (KPI) ผลการด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1 รายจ่ายโครงการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานกิจกรรมของ
สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลน้ าจืด

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชน ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

สนับสนุนการด าเนินงาน
กิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลน้ าจืด

15,000.00 12,200.00 จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย

ส านักปลัดฯ

      ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

       แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ล าดับท่ี โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณท่ีได้รับ
จาก พม.จ.ระนอง

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง

ตัวชี วัด (KPI) ผลการด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1 ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพัก
อาศัยผู้สูงอายุ

เพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซม
สภาพแวดล้อมและท่ี
อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ
และเพ่ือให้มีคุณภาพ
ชีวิตของผู้อาศัยได้

ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่ีอยู่
อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้ผู้ยากจน

20,000.00 20,000.00 ระดับคุณภาพของผู้
ได้รับโอกาศเพ่ิมข้ึน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย

ส านักปลัดฯ

2 ปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่
อาศัยส้าหรับผู้พิการ

เพ่ือลดความเส่ียงของ
อันตรายท่ีอาจเกิดขึ น
จากสภาพบ้านพัก
อาศัยท่ีช้ารุดหรือไม่ถูก
สุขลักษณะและป้องกัน
การพิการซ ้าซ้อน
เน่ืองจากอุบัติเหตุ

ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่ีอยู่
อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้ผู้ยากจน

20,000.00 20,000.00 ผู้ได้รับการ
ซ่อมแซมมีสภาพ
ความเป็นอยู่ท่ี
ปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย

ส านักปลัดฯ
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      ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

       แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับท่ี โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง

ตัวชี วัด (KPI) ผลการด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1 รายจ่ายโครงการจัด
งานประเพณีข้ึนถ้ า
พระขยางค์

เพ่ือด ารงไว้ซ่ึงงาน
ประเพณีของท้องถ่ิน

ร่วมกับอบต.ต าบลล าเลียง 
จัดงานพิธีข้ึนถ้ าพระขยางค์

10,000.00 0.00 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัดฯ

2 รายจ่ายโครงการจัด
งานประเพณีสงกรานต์
และงานวันผู้สูงอายุ

เพ่ือสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์
และร าลึกถึงผู้สูงอายุ
ในท้องถ่ิน

เพ่ือจัดงานประเพณี
สงกรานต์

15,000.00 0.00 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัดฯ

3 รายจ่ายโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ท่ัวไป

เพ่ือสร้างจิตส านึก 
คุณธรรม จริยธรรม 
แก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชนท่ัวไป

จัดท าโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ื

20,000.00 0.00 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัดฯ
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      ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียว

      แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับท่ี โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง

ตัวชี วัด (KPI) ผลการด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริมชุมชน
ในการอนุรักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมและการ
ด ารงชีวิตชุมชนเพ่ือ
การท่องเท่ียว

เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

จัดอบรมเพ่ือส่งเสริมชุมชน
ในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และการ
ด ารงวิถีชีวิตชุมชนเพ่ือการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

      20,000.00 0.00 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัดฯ

      ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

ล าดับท่ี โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง

ตัวชี วัด (KPI) ผลการด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ินและผู้บริหาร
ท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลือกตั ง
ของท้องถ่ิน ต้าบลน ้าจืด

การเลือกตั งสมาชิก อบต. 300,000.00 0.00 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัดฯ

2 โครงการอบรมคุณธรรม
 จริยธรรมกับการ
ปฏิบัติงานให้กับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
และพนักงาน

เพ่ืออบรมคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับ
ผู้บริหารสมาชิกสภา 
และพนักงานทุกคน

ผู้บริหารสมาชิกสภา และ
พนักงานทุกคน

10,000.00 8,760.00 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัดฯ

3 รายจ่ายโครงการจัดท า
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

จัดท้าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินใน
พื นท่ี  อบต.น ้าจืด

จัดท้าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.
น ้าจืด ให้เป็นปัจจุบัน

50,000.00 460,000.00 แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินท่ี
เป็นปัจจุบัน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย

กองคลัง/กอง
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      ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

      แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับท่ี โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง

ตัวชี วัด (KPI) ผลการด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1 รายจ่ายโครงการ อบต.
เคล่ือนท่ีพบประชาชน

เพ่ือให้บริการนอก
สถานท่ีแก่ประชาชน

จัดท าโครงการ อบต.
เคล่ือนท่ีพบประชาชน

20,000.00 3,220.00 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ

ตามเป้าหมาย

ส านักปลัดฯ/
กองช่าง/กอง

คลัง
2 รายจ่ายโครงการเวที

ประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบลเพ่ือจัดท า/
ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน

เพ่ือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการท าแผน จัดท้าโครงการเวทีประชาคม

หมู่บ้าน/ต้าบล เพ่ือจัดท้า/
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน

15,000.00 0.00 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัดฯ

3 รายจ่ายโครงการ
สนับสนุนการจัดท า/
ทบทวนแผนหมู่บ้าน

เพ่ือสนับสนุนการจัดท้า
และทบทวนปรับปรุง
แผนหมู่บ้านให้เป็น
ปัจจุบัน

สนับสนุนการจัดท้า/ทบทวน
แผนหมู่บ้าน

15,000.00 0.00 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัดฯ

4 รายจ่ายโครงการ
ปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาติ

เพ่ือปกป้องสถาบัน
ส้าคัญของชาติ

จัดท้าโครงการปกป้อง
สถาบันส้าคัญของชาติให้กับ
ประชาชนในพื นท่ี

20,000.00 0.00 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัดฯ
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3.3  โครงการท่ีบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี 2563 และไม่สามารถด าเนินการได้ 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ แผนงาน/งาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
  ปัญหาหรืออุปสรรค   
(จากผู้รับผิดชอบหลัก)

แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ

1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

อุตสาหกรรมและโยธา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายซอยวัดป่าปลายคลอง-
สระน้้าระบบประปา หมู่ท่ี 1

          626,900 ไม่ได้ด้าเนินการ เน่ืองจากผู้
รับจ้างไม่มาท้าสัญญา
ภายในก้าหนด

(กันเงินแบบไม่ผูกพันธ์)

2 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

เคหะและชุมชน ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือรถตัก
หน้าขุดหลัง จ้านวน 1 คัน

        3,300,000 รายได้คงเหลือไม่เพียงพอ
ต่อการด้าเนินการจัดซ้ือ
ภายในปีงบประมาณ

(กันเงินแบบไม่ผูกพันธ์)

3 การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต

การรักษาความสงบ
ภายใน

รายจ่ายโครงการฝึกอบรม 
ทบทวน อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

75,000            เน่ืองจากเกิดสถานการณ์
โรคระบาด ไวรัสโคโรน่า 
2019 (โควิด-19) ท้าให้มี
ข้อจ้ากัดในการจัดอบรม 
หรือ การรวมตัวของ
ประชาชน และอยู่ในช่วง
ปลายปีงบประมาณ จึงท้า
ให้ด้าเนินการไม่ทัน

จัดโครงการในปีถัดไป

4 การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต

สาธารณสุข โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและโรคติดต่อ
น้าโดยแมลง

          40,000

"-----------------------"

ให้ใช้งบ สปสช. ปี 2564 
ด้าเนินการ
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ แผนงาน/งาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
  ปัญหาหรืออุปสรรค   
(จากผู้รับผิดชอบหลัก)

แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ

5 การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต

สาธารณสุข เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็น
สาธารณประโยชน์

160,000         หมู่บ้านไม่ได้ท้าหนังสือขอใช้
งบประมาณตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนฯ

ช้ีแจงให้หมู่บ้านรับทราบถึง
ระเบียบ กฎเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการด้าเนินการตาม
ระเบียบฯ ในการประชาคม
ระดับหมู่บ้าน ปีถัดไป

6 การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต

ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

รายจ่ายโครงการจัดงาน
ประเพณีข้ึนถ้้าพระขยางค์

          10,000 เน่ืองจากเกิดสถานการณ์โรค
ระบาด ไวรัสโคโรน่า 2019 
(โควิด-19) ท้าให้มีข้อจ้ากัด
ในการจัดอบรม หรือ การ
รวมตัวของประชาชน

7 การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต

ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

รายจ่ายโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และงาน
วันผู้สูงอายุ

          15,000 เน่ืองจากเกิดสถานการณ์โรค
ระบาด ไวรัสโคโรน่า 2019 
(โควิด-19) ท้าให้มีข้อจ้ากัด
ในการจัดอบรม หรือ การ
รวมตัวของประชาชน

8 การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต

ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

รายจ่ายโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชนท่ัวไป

          20,000 เน่ืองจากเกิดสถานการณ์โรค
ระบาด ไวรัสโคโรน่า 2019 
(โควิด-19) ท้าให้มีข้อจ้ากัด
ในการจัดอบรม หรือ การ
รวมตัวของประชาชน
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ แผนงาน/งาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
  ปัญหาหรืออุปสรรค   
(จากผู้รับผิดชอบหลัก)

แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ

9 การพัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

โครงการส่งเสริมชุมชนใน
การอนุรักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมและการ
ด้ารงชีวิตชุมชนเพ่ือการ
ท่องเท่ียว

            20,000 เน่ืองจากเกิดสถานการณ์โรค
ระบาด ไวรัสโคโรน่า 2019 
(โควิด-19) ท้าให้มีข้อจ้ากัด
ในการจัดอบรม หรือ การ
รวมตัวของประชาชน

10 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร

 บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถ่ินและ
ผู้บริหารท้องถ่ิน

         300,000 รอมติครม. เร่ืองการ
เลือกต้ังท้องถ่ิน ตาม
ระเบียบว่าด้วยการเลือกต้ัง
ของท้องถ่ิน

11 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

รายจ่ายโครงการเวที
ประชาคมหมู่บ้าน/ต้าบล
เพ่ือจัดท้า/ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

          15,000
ปฏิบัติตามหนังสือจังหวัด
ระนองเร่ือง การยกเว้นการ
ประชาคมในการจัดท้าแผน
 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท้าแผนฯ

12 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

รายจ่ายโครงการสนับสนุน
การจัดท้า/ทบทวนแผน
หมู่บ้าน

          15,000

"------------------------------"

จัดโครงการในปีถัดไป
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ แผนงาน/งาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
  ปัญหาหรืออุปสรรค   
(จากผู้รับผิดชอบหลัก)

แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ

13 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

รายจ่ายโครงการปกป้อง
สถาบันส้าคัญของชาติ

          20,000 เน่ืองจากเกิดสถานการณ์
โรคระบาด ไวรัสโคโรน่า 
2019 (โควิด-19) ท้าให้มี
ข้อจ้ากัดในการจัดอบรม 
หรือ การรวมตัวของ
ประชาชน และอยู่ในช่วง
ปลายปีงบประมาณ จึงท้า
ให้ด้าเนินการไม่ทัน

จัดโครงการในปีถัดไป

       4,616,900รวม
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ล ำดับท่ี งำน รำยกำร
งบประมำณอนุมัติ 

(บำท)
เบิกจ่ำยจริง

(บำท)
ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหตุ

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเก้าอ้ี        32,000.00     32,000.00 ครบถ้วนตามจ านวน

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 
(ขาว-ด า) จ านวน 1 เคร่ือง

     120,000.00     99,000.00 "---------"

3 บริหารงานท่ัวไป จัดซ้ือเคร่ืองรักษาแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Stapbilizer) 
จ านวน 1 เคร่ือง

         9,500.00       9,500.00 "---------"

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
จ านวน 1 เคร่ือง

       42,500.00     34,900.00 "---------"

5 บริหารงานท่ัวไป จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน น้ าเย็น จ านวน 1 เคร่ือง          7,000.00       6,990.00 "---------"

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 1 เคร่ือง

       42,800.00     42,600.00 "---------"

7 บริหารงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือรถตักหน้าขุดหลัง    3,300,000.00               -   กันเงินไว้ปีถัดไป

   3,553,800.00   224,990.00รวม

3.4 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดหำครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เทศบำลต ำบลรำชกรูด

อ ำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง
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ส่วนที่ 3   
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

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

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
เป็นดังนี ้

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 20 100 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17 85 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      60 58 96.67 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10 10 100 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 10 100 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 100 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 3 60 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 100 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 100 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 100 
 3.8 แผนงาน       5 5 100 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5 100 

รวมคะแนน  100 97 97 
 
  1) พบว่าประเด็น ยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 58 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.67 ของคะแนนใน
ประเด็น ยุทธศาสตร์ และคิดเป็นร้อยละ 58 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน 
  2) พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่ำสุด 17 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 85.00 ของคะแนนในประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ และคิดเป็นร้อยละ 17 ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด 
  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล ไม่มีการวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น  เนื่องจาก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งเค้าโครง ฯ ไม่ได้กำหนดให้มีการวิเคราะห์การใช้ผังเมือง
รวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดในแต่ละประเด็นเป็นดังนี ้

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด 

20 20 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน 

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู ่บ ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะ
ของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ 

3 3 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง 
เช ่น เขตการปกครอง การเล ือกต ั ้ ง  ฯลฯ 
ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน 

1.3 ข ้อม ูลเก ี ่ ยวก ับสภาพทางส ังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด 
การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน 

1.4 ข้อมูลเกี ่ยวกับระบบบริการพื ้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส ่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน 

1.5 ข ้อม ูล เก ี ่ ยวก ับระบบเศรษฐก ิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ 
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

2 2 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน 

 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช ่น การน ับถ ือศาสนา ประเพณ ีและงาน
ประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ ่น ภาษาถิ ่น สินค้า
พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 2 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน 

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ 
ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน 

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 2 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ ่น ร ูปแบบ 
วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
แก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด 

3 2 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน 

รวม 20 20 100  
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    1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17 85  
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 

ค วามสอดคล ้ อ งย ุ ท ธศาสตร ์ จ ั งหวั ด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0  

5 5 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3 0 0 ควรระบุเหตุผลถึงสาเหตุท่ี
ไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.3 การว ิเคราะห์ทางส ังคม เช ่น ด ้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี 
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

3 3 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

3 3 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ ่งที ่เกิดขึ ้น การประดิษฐ์ที ่ม ีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3 3 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศ ักยภาพเพื ่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถ ิ ่น ด ้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน
ได ้ แก่  S-Strength (จ ุ ดแข ็ ง ) W-Weakness 
(จ ุดอ ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

 2 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน 

รวม  17 85  
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  1.4 ยุทธศาสตร ์

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 60 60 100  
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลน้ำจืดสอดคล้องกับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำจืด และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจและส ั งคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

10 10 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื ่อมโยงกับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เช ื ่ อ ม โย งหล ั กประชาร ั ฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

10 10 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ส อ ด ค ล ้ อ ง ก ั บ ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร์ กั บ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ส ั งคมแห ่งชาต ิ  แผนการบร ิหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

10 10 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน 

 
  

3.4 วิสัยทัศน์ 
ว ิ ส ั ยท ั ศน ์  ซ ึ ่ ง ม ี ล ั กษณะแสดง
สถานภาพที่องค ์การบร ิหารส ่วน
ตำบลน้ำจืดต้องการจะเป็นหรือบรรลุ
ถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โ อ ก า ส แ ล ะ ศ ั ก ย ภ า พ ท ี ่ เ ป็ น
ลักษณะเฉพาะขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำจ ืด และสัมพันธ ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 3 60 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน 

 
 
 
 
 



37 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 3.5 กลยุทธ ์

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที ่ต ้องทำตามอำนาจหน้าที ่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำจืดที ่จะนำไปสู ่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ช ัดเจนในส ิ ่ งท ี ่ จะดำเน ินการให ้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

5 5 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  

5 5 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำจืด ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพื ้นที ่จร ิง ที ่จะนำไปสู ่ผลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

5 5 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน 

 3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ ่งหรือแผนงานที ่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี ้ว ัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำจืด ที ่มีความชัดเจน 
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน 

3.9 ความเชื ่อมโยงองค์รวมที ่นำไปสู ่การ
พัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล น้ำจืด 

5 5 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน 

รวม 60 58 96.67  
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ครั ้งที ่ 1/2563 เมื ่อวันที่ 10
พฤศจิกายน 2563 เป็นดังนี ้

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8 80 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 10 100 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9 90 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9 90 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 58 96.66 
 5.1 ความชัดเจนของชือ่โครงการ 5 5 100 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5 100 

 5.4 โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 5 100 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 5 100 

 5.6 โครงการมคีวามสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 80 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4 80 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5 100 

 5.10 มกีารประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวธิีการงบประมาณ  5 5 100 
 5.11 มกีารกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงคแ์ละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5 100 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 100 
รวมคะแนน  100 94 94 

 
  1) พบว่าประเด็น 2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ ได้คะแนน
สูงสุด 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  
             2) พบว่าประเด็น 1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ได้คะแนนต่ำสุด 8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
80.00  
  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis)/ Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ควรมีการวิเคราะห์ให้มีรายละเอียดกระชับมากกว่านี้ และ
วิเคราะห์ข้อมูลโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
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ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งเค้าโครง ฯ ไม่ได้กำหนดให้มีการวิเคราะห์การใชผ้ัง
เมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
   รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี ้

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/ Demand (Demand 
Analysis)/ Global Demand และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8 80 ควรมีการวิเคราะห์ให้มี
ความกระชับมากกว่านี้ 

รวม 10 8 80  

  2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที ่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
นำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวน
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวน
ที ่ดำเนินการจริงตามที ่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ 
จำนวนที ่ไม ่สามารถดำเนินการได้ม ีจำนวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ที่ได้กำหนดไว ้
2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โ ค ร ง ก า ร ท ี ่ ด ำ เ น ิ น ก า ร ใ น เ ช ิ ง ป ร ิ ม า ณ 
(Quantitative) 

10 10 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน  

รวม 10 10 100 - 
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  2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเม ินผลการนำแผนพ ัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ 
มาใช้เพื ่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรง
ต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือล ักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัต ิราชการตามที ่ได ้รับ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
3.2 ว ิ เคราะห์ผลกระทบ/ส ิ ่ งท ี ่กระทบ 
( Impact)  โครงการท ี ่ดำเน ินการในเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative) 

10 9 100 ยังไม่พบว่ามีการร้องเรียน 
อบต.เกี่ยวกับการก่อสร้าง
หรือการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ต่าง ๆ แต่ผลจากการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน สำหรับโครงการ/
กิจกรรมที่ดำเนินการนำไปสู่
การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนอยู่ในเกณฑ์พอใจ 
ที่ร้อยละ 77.50 

รวม 10 9 90  
  2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ล
ำดับ 

ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน  
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดในมิติต่าง ๆ 
จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis/ Demand 
(Demand Analysis)/ Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่
ติดต่อกัน 
4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที ่เกิดจากด้าน  
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน  หลักประชารัฐ  

10 9 90 การใช้ SWOT มาจัดทำ
โครงการพัฒนายังไม่
ชัดเจน/คลอบคลุม 

รวม 10 9 90  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60    
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำจืดและดำเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำจืดที่กำหนดไว้ ชื ่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน 

5.2 กำหนดว ัตถ ุประสงค ์สอดคล ้องกับ
โครงการม ีว ัตถ ุประสงค ์ช ัดเจน (clear 
objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล ้องก ับความเป ็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธ ีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน 

5.3 เป ้าหมาย (ผลผล ิตของโครงการ)          
มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง สภาพที่อยากให้เกิดขึ ้นในอนาคต
เป็นทิศทางที ่ต ้องไปให้ถ ึงเป้าหมายต้อง
ช ั ด เ จน   สามารถระบ ุ จ ำนวน เท ่ า ไ ร  
กลุ ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กล ุ ่มเป ้าหมาย พ ื ้นท ี ่ดำเน ินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ ่มเป้าหมายหลัก 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องก ับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการสอดคล้อง
ก ั บ  ( 1 )  ค ว ามม ั ่ น ค ง  ( 2 )  กา รส ร ้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 5 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน 

 5 5 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 โดย (1) ย ึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการนำไปสู ่การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที ่ต ่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ ์ที ่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป ็นเม ือง (5) การสร ้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ ่งแวดล้อม 6) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปร ับเปล ี ่ยนโครงสร ้างเศรษฐก ิจ ไปสู่  
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื ่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี ่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จ า ก ก า ร ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ด ้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลย ี  ความค ิดสร ้างสรรค ์  และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที ่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 

มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.7 โครงการสอดคล้องก ับย ุทธศาสตร์
จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 

5 5 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที ่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วม
ดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด ้วยการพัฒนาตามปร ัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

5 4 80 โครงการในลักษณะประชา
รัฐที่สามารถต่อยอดเพื่อ
แก้ปัญหาของประชาชนยังไม่
ชัดเจน 

5.9 งบประมาณ ม ีความสอดคล ้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึง
หลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ
ได ้แก ่  (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 5 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องก ับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

5 5 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 ม ีการกำหนดต ัวช ี ้ว ัด (KPI)  และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
มี ก า ร ก ำ หน ด ดั ช น ี ช ี ้ ว ั ด ผ ล ง า น  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ 
(measurable) ใ ช ้ บ อ ก ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ           (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน 

5.12 ผลที ่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที ่เกิดขึ ้นได้จริงจากการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เก ิดขึ ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว ่ าว ั ตถ ุประสงค ์  ซ ึ ่ ง การ เข ี ยน
วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได ้และม ีความเฉพาะเจาะจง  ในการ
ดำเน ินงานตามโครงการ (2 )  ว ัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุ
สิ ่งที ่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน 

รวม 100 94 94  
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3. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  การสรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลนี้ เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2563 ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอน
ตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพิ่ม ฯลฯ 
  3.1 เชิงปริมาณ (Quantity)  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้บรรจุโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน 36 
โครงการ จำแนกตามแผนงานดังนี ้
  1. แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 3 โครงการ  
  2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน 5 โครงการ 
  3. แผนงานการศึกษา จำนวน 3 โครงการ  
  4. แผนงานสาธารณสุข จำนวน 4 โครงการ  
  5. แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 6 โครงการ  
  6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 1 โครงการ  
   7. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จำนวน 3 โครงการ   
   8. แผนงานการเกษตร จำนวน - โครงการ   
   9. แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำวน 2 โครงการ 
  10. แผนงานงบกล่าง จำนวน 3 โครงการ  
   โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 จำนวน 86 โครงการ โครงการที่ดำเนินการใน 
จำนวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.86 ซึ่งเป็นโครงการสำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระนอง แผนงานเคหะและชุมชม จำนวน 3 โครงการ  
  หมายเหตุ 1 จำนวนโครงการที่กันเงินงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 จำนวน 1 
โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา โครงการโครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. สายซอยวัดป่าปลายคลอง-สระน้ำระบบประปา หมู่ที่ 1 งบประมาณ 626,900.- บาท 
  หมายเหตุ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการกันเงินงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 1
รายการ ดังนี้  แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับ เพลิงอเนกประสงค์ 
จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 3,300,000 บาท 
  3.2 คุณภาพ (Quality)  
    ผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563 
  3.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)     
  งบประมาณที่ใช้จ่ายตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 จำนวน 11,094,807.58 บาท รายจ่ายจริงประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน  18,213,829.42 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 60.91  
  3.4 เวลา (Time)  
    โครงการที่ดำเนินการทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 24 โครงการ  
  3.5 การได้รับประโยชน ์
    ประชาชนได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2563 
  3.6 การวัดผล 
    ผลที่ได้รับตามตัวช้ีวัดที่ได้กำหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563 
 

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