
 

 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

ของ 
องคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง 

 
 

 
 
 
 
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลวังขอน
ขวาง 

ตำบลวังขอนขวาง  อำเภอโคกสำโรง  จังหวดัลพบุรี 
โทรศัพท/โทรสาร ๐๓๖-๔๔๒๑๖๙ 

 
 



 

 
 
 
 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และ ขอ ๓๐  และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ไดกำหนดใหมีการ
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนามีหนาที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ซึ่งคณะกรรมการจะตองดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจะตองรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๓)  ที่
แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับ
ที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๒    

 
ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง  จึงไดดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือรายงานและ
เสนอความเห็นท่ีไดจากการติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวางทราบ  คณะกรรมการหวังเปน
วารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล  
สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสดุ   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
เรือ่ง                    หนา  
 
สวนที่  ๑  บทนำ            ๑–๑๑ 
 
สวนที่  ๒  สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน              ๑๒–๒๓ 
 
สวนที่  ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น            ๒๔-๓๐ 
 
สวนที่  ๔  สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓     

     แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)        ๓๑ 
     แบบประเมินผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลวังโพธ์ิตามยุทธศาสตร  
         การพัฒนา 
          (๑)  การวางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)    ๓๒ 
          (๒)  สรุปรายงานผลการดำเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓        ๓๓ 
     สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามแนวทางการพิจารณา        ๓๓-๔๑ 
         การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการ เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา 
         ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
    

สวนที่  ๕  ขอมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการ      ๔๒-๔๘     
              ใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (E-plan :  Electronic Plan)    
 
สวนที่  ๖  ผลการประเมินความพึงพอใจ             ๔๙-๕๔
        
สวนที่  ๗  ขอเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา        ๕๕ 
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สวนท่ี ๑ 

 
 
 

 
เนื่องดวยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ที่แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ    

ที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและอำนาจหนาท่ีตางๆ  เพ่ือประชาชน  
ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐาน  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอย  ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว  ดานการบริหารจัดการ 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  
แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีอำนาจหนาที่ แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากร
จำกัด     ท้ังทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  เพื่อใหการดำเนินงานขององคกรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นของตน  จึงกำหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่ น   มีหน า ท่ี จัดทำแผนพัฒนาท องถิ่ นของตนเอง  โดยให จั ดทำตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้   แผนพัฒนาทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  จึงตองมีการกำหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ทองถ่ินระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่นระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  รวมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือใหการจัดทำแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองไดตอไป และเพ่ือให
สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดและตอบสนองความตองการ
ของประชาชนอันจะนำไปสูการจัดทำงบประมาณ  เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง เกิดประโยชน
สูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน   

 
ดังน้ัน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  จึงตองกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือนำไปสูการบูรณา
การรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ไทยแลนด 
๔.๐  และในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  จึงจำเปนตองมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองตอการ
ทำงานเพ่ือพัฒนาทองถิ่นและสามารถบงชี้ความสำเร็จของแผนไดดวยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ 
ประการคือ            

 
        
 
 

บทนำบทนำบทนำ   



 

-๑- 
๑)  เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
๒)  ทำใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร  
๓)  ทำใหการดำเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา  
๔)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ำซอน และ  
๕)  ทำใหเกิดความแจมชัดในการดำเนินงาน  
ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เปนระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีท่ีสุดสำหรับอนาคต  เพ่ือใหองคการบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได  ก็ไม
สามารถท่ีจะบงบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  เพราะฉะนั้น  จึงตองมีการติดตามและประเมิลผล
แผนพัฒนาทองถิ่น  อันเปนเครื่องมือท่ีสำคัญประการหนึ่งที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดำเนินงาน
ไดตามเปาหมายที่วางไว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   ทั้งนี้  องคการบริหารสวนตำบลวังขอน
ขวางไดจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  และแกไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ไปแลว  แต
ตอมาไดดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวน
ที่สุด ที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และไดประกาศใชไปเม่ือวันที่  ๑๔  
มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  เพราะฉะนั้น  องคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวางจะตองดำเนินการติดตามและประ
เมนผลแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว  ซึ่งประกอบไปดวย   

 
 ๑.  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตร  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพื่อความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น จะตองดำเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กำหนดไว  ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยดำเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ 
๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งนี้   
   

๒.  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ปงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๒  เพ่ือรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหาร
ทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

จากเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวางจึงตองดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ขึ้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด  ๖  ขอ ๒๙  ดังนี้              
 (๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 



 

-๒- 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหาร

ทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  (แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๒)                                      
 
 

“ระบบติดตาม” เปนเครื่องมือสำคัญท่ีชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง 
“ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดำเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไม
อยางไร เพ่ือนำขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรอืแมแตยุติการดำเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจำเปนในการปรบัปรุงประสิทธิภาพของโครงการ
ที่ดำเนินการอยูโดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให
ขอมูลปอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดำเนินงานโครงการ ปญหาท่ีกำลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของ
วิธีการดำเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชา ในการดำเนินงานใหลุลวง 
คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกำหนดไว เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับ
ประโยชนจากโครงการในทางตรงกันขาหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว  เปนการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับ
การบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ การระบุปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแกปญหา  การ
ติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ
สวนตางๆ ในโครงการ เนื่องจากวาเปนส่ิงที่ตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาที่ของ
หนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทาง
ปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับความจำเปนและทรัพยากรท่ีมีอยูในแตละโครงการ  บาง
โครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาที่จัดทำรายงานการ
ติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจำนวนหนึ่งท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใชวิธีติดตามที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดใน
สวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งที่จำเปนสำหรับการดำเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่
ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่กำหนดไวไดมีการปฏิบัติ
หรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีได 
ดำเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นำไปสูความสำเร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไวหรอืไม อีกท้ังการติดตามและ
ประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจาก
การติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใช
ขอมูลท่ีเก็บรวบรวม 

           
ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศท่ีจะช้ีไดวาการพัฒนาทองถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดำเนินการตอหรือ
ยุติโครงการตางๆ  เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถิ่น เพราะวาการ
ดำเนินการใดๆ  ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไวแลวและที่ 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 

-๓- 
ไดจัดทำเปนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดต้ังข้ึนก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนใน
ทองถิ่นลวนเปนกระบวนการมีสวนรวมเพื่อใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปาหมาย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการ
วางแผน  

การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน  เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ  
กิจกรรม  ซึ่งเปนการประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกร
วาแผนยุทศาสตรและแนวทางที่ถูกกำหนดไวในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม  
สนองตอบตอความตองการของประชาชนหรือผูท่ีมีสวนไดเสียทุกฝายหรือไม  การติดตามและประเมินผลนี้ไมใช
การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แตเปนเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อใหทราบวาผลที่เกิดขึ้นถูกตองและ
เปนไปตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงไร  เปนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสาม
ป วาเปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถิ่นหรือไม  นโยบายสาธารณะที่กำหนดไวในรูปของการ
วางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชนหรือการประชาคมทองถิ่นไดดำเนินการตามเปาหมายท่ีกำหนดไวหรือไม  
ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคลองกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของทองถ่ินหรือไม  การติดตามและ
ประเมินผลเปนการวัดระดับความสำเร็จหรือลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  ซึ่ง
ครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปจจัยนำเขาหรือทรัพยากร
ที่ใชโครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation 
process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธนโยบาย (policy outcomes) และ
การประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะไดรับหรือสนองตอบกลับ  จากการติดตามและ
ประเมินผลก็คือจะชวยทำใหผูบริหารทองถิ่นนำไปเปนเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตรการพัฒนา  
แผนพัฒนาทองถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือก
ที่จะกระทำหรอืไมกระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นวาไมเกิดความคุมคา  ตอประชาชนหรือประชาชนไม
พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภา
ทองถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรทางสังคม  องคกรเอกชน  หนวยงานราชการที่
มีหนาที่กำกับดูแลหนวยงานราชการอื่นๆ  และที่สำคัญที่สุดคือผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง   

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตาม
ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดำเนินการไดตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม  ทำใหทราบและกำหนด
ทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรม
ตางๆ ซึ่งอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพพื้นที่และผูมีสวนเกี่ยวของเพ่ือนำไปสูการปรับปรงุแผนงานใหเกิด
ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสูการ
วางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็ง 
ก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ  ขยายโครงการ งานตางๆ ที่เปนจุด
แข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองตั้ง
รับใหมัน่รอโอกาสท่ีจะดำเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรคลงไป  
เมื่อพบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได  ดำเนินการปรับปรุงใหดีขึ้น  ตั้งรบัใหมั่นเพ่ือรอโอกาส  

สุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพื่อดำเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งาน
ตางๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดำเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทองถิ่น  โดยการติดก
ตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถิ่นอยางเขมแข็งและมีความย่ังยืน  เปนไปตาม
เปาประสงคที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง     



 

-๔- 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนำไปใชใหเหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจางชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนนุทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๘  ดังนี้   
ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  

๑)  สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถ่ินคดัเลือกจำนวนสามคน     
๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถิ่นคดัเลือกจำนวนสองคน  
๓)  ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔)  หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
๕)  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำ
หนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) ขอ  ๒๘  ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสี่ปและ
อาจไดรับการคัดเลือกอีกได (ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ  ๑๑)  แตทั้งนี้  องคการบริหารสวนตำบลวังขอน
ขวางไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  
๖ ขอ  ๒๘  ซึ่งคณะกรรมการมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสองป   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)   

            
ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ
๒๙  

๓.  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๔.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 

-๕- 
ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ

ติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๓)  ท่ี
แกไขเพิ่มเตมิโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๒                                 
ขั้นตอนที่ ๕ ... 

ขั้นตอนที่ ๕    
ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ  ๓๐ (๕)  ที่
แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับ
ที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๓   

 
 

 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 

 
 

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 

ดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 



 

-๖- 
 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ไดกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันท่ี ๑๕  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ขอ  ๗  และคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)  ดังนี้ 

๕ .๑   กรอบ เวลา (time & timeframe)  ความสอดคลอง (relevance) ความพอเพี ยง 
(adequacy)  ความกาวหนา  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มรีายละเอียดดงันี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดำเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ีกำหนดเอาไวในแผนการดำเนินงานหรือไม  

และเปนหวงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม    
(๒)  ความสอดคลอง (relevance) 

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร
การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  วิสัยทัศน  
พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร  รวมทั้งปญหา  ความตองการ
ของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการที่มีความจำเปนตอประชาชนในชุมชน  

สามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดำเนินการไดตามอำนาจหนาที่ของทองถิ่น โดยคำนึงถึง
งบประมาณของทองถ่ิน   

(๔)  ความกาวหนา  (Progress)  
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ดานโครงสรางพื้นฐาน 

มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ำใชในการ 
อุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟาสาธารณะครบทุกจุด  มีแหลงน้ำ
ในการเกษตรพอเพียง   

 
๒)  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

เด็กไดรับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน  ผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูปวยเอดส  ผูดอยโอกาสไดรับการ
ดูแล 

อยางทั่วถึงกลุมอาชีพมีความแขงแข็ง  โรคติดตอ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหมลดลง  สภาพความเปนอยูดีข้ึน  มีที่
อยูอาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 
 

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 

-๗- 
๓)  ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 

ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการพนัน   
อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            

๔)  ดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการทองเที่ยวในทองถิ่นเพ่ิมมาก

ขึ้น  ประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึนและเพียงพอในการดำรงชีวิต   
๕)  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทำลาย  สภาพแวดลอมในชุมชนดีข้ึน ปราศจากมลภาวะที่เปนพิษ 
ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอยางเหมาะสม  ปริมาณน้ำเลียลดลง  การระบายน้ำดีขึ้น     

๖)  ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินทองถ่ินยังคงอยูและไดรับการสงเสริม 

อนุรักษสูคนรุนตอไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในทองถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเขามามีสวนรวม
ในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเปนชีวิต คานิยมที่ดี
งาม และความเปนไทย  อันจะสรางความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ินสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
 ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการวาสามารถดำเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  มี

ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดำเนินโครงการสามารถแกไขปญหา
ของชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ 
ถูกใชไปอยางคุมคา  มีการบำรุงรักษาและซอมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
 ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไขหรือไม  

มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรอืไม   
(๗)  ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)   

 ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งสงผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
  เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดลอม  สิ่งแวดลอม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ วามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอยางไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม 
ถูกตองหรือไม  

๕.๒  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถ่ิน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน  

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และรวมท้ังตำบล  อำเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้น
มีหมูบานที่บางสวนหรือและสวนใหญอยูในเขตเทศบาลและเขต อปท.ขางเคยีง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดลอมภายใตสังคมที่เปนทั้งระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมเปน
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอก  เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอ
ทองถ่ิน  เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดลอม  วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการ  



 

-๘- 
บูรณาการ (integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การ
วิเคราะหสภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะตองดำเนินการและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

(๒)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน 

ปจจัยใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  สามารถทำ
ไดหลายแนวทาง  เชน  การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห
ปจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เปนการวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตามองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน        

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
  ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตร  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ปงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๒  รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   

๕.๔  ดำเนินการตรวจสอบในระหวางการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงท้ังหมดใน
พ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจำปงบประมาณน้ัน  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวหรอืไม 

๕.๕  สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการดำเนนิงานในปที่ผานมาละปปจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งตอง
กำหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กำหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองคประกอบที่สำคัญ   

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองคกระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู เข ารวมติดตามและประเมินผล  ไดแก   คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในทองถิ่น  ผู มีสวนเก่ียวของ  และผูมีสวนได เสีย 
(stakeholders) ในทองถิ่น  ผูรับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอที ่๓ ขางตน) 
  (๓)  หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการตองดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   
 
 

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 

-๙- 
(๔)  เครื่องมือ  อันไดแก   

เครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งที่ใชเปนสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการ
รวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น  ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิง
ปริมาณ  และขอมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเปนและสำคัญในการนำมาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจาก
แผนพัฒนา  เปนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบ
รายงาน  เพ่ือนำไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น   

(๕)  กรรมวธิี  อันไดแก  
  เปนเปนวิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตร  

ซึ่งเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาทองถ่ิน  โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ  อันไดแกแผนพัฒนา  แผนการดำเนินการ  เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจายงบประมาณ  เอกสารการดำเนินโครงการ  
ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริงหรือไม  สภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร อันไดแก  ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  
เพื่อตรวจดูวาดำเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามที่ตั้งไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล วิเคราะห
ขอมูล (data analysis)  

๖.๒  วธิีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การนำ
ขอมูลมาวิเคราะห  เปรียบเทียบ  การคนหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถาม
ขอมูลจากผูรับผิดชอบโครงการ  นำมาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดำเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถิ่น  

แผนการดำเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย  ทะเบียนทรัพยสิน  
เอกสารการดำเนินโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นที่ 

 
 
   

     สิ่งท่ีจะทำใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใชในการดำเนินการติดตาม
ประเมนิผลตามที่กลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมนิผล  คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือที่ใช
ในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   

๗.๑  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะตองดำเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

       (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
ในเชิงปริมาณ   

(๑.๑)  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตร
การพัฒนา 
   (๑.๒)  ขอมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมนิผล
การใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (E-plan :  Electronic Plan)      
   
 
 

๗.  เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 

-๑๐- 
(๒)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  มีการวัดผลดังนี้   

(๒.๑)  แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)        
(๒.๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามแนวทางการพิจารณาการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือ
ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

(๒ .๓ )  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม   Kpis (Key Performance 
Indicator) และผลกระทบ (Impact)  ดำเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ  โดยใหผูรับผิดชอบโครงการ
เปนผูรับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือคณะกรรมการ  
หรือ คณะทำงาน  กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมนิไดตามความเหมาะสม 

(๒.๔)  การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยไดมีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหาร
สวนตำบลวังโพธิ์ในภาพรวม 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหาร
สวนตำบลวังโพธิ์ในแตละยุทธศาสตร 

(แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓  ตามคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลง
แผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นรวมกับหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร) 

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคการ
บริหารสวนตำบลวังขอนขวาง(ใหหนวยงานภายนอกดำเนินการ     
 
 
 

๑)  ทำรูวาการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสำคัญที่จะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงคของแผนงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ตองใช ชวงเวลาที่จะตองกระทำใหเสร็จ  ซึ่งจะทำใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนำไปปฏิบัติให
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                         

๓)  ทำใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
นอยแคไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค
บางสวน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ 
เปนตน 

๔)  ทำใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมที่ใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนำไป
ปฏิบตัิใหบรรลุวัตถุประสงคยิ่งขึ้น 

๕)  ทำใหทราบวาขั้นตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบขอมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมอืสำคัญในการปรับปรงุข้ันตอนการทำงานของแผนงานให
มีความกระจางชัด  เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละขั้นตอนใหหมดไป 

 
 

๘.  ประโยชนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  



 

-๑๑- 
๖)  ทำใหทราบวาแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses)  อะไรบาง 

และจุดออนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เมื่อไดทำการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการ
วิเคราะหจะนำไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๗)  ทำใหผูใหการสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคที่จะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม    
(ผูสนับสนุนทางการเงินมี  ๒ สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพื่อใหการนำโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสำเร็จ  และสวนที่สอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทำการประเมินผลโครงการ  ท้ัง
ผูใหการสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทำการประเมินผลตางๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถิ่นประสบความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรค
เหลานี้ไดผลเพียงใด  และหรอืจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง     

๙)  การประเมนิ... 
๙)  การประเมินจะทำใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยาย

โครงการใหครอบคลุมกวางขาวย่ิงข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกัน
การประเมินผลจะทำใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนนุให
ดำเนินการตอไป สวนโครงการที่ไมประสบความสำเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

สวนที่ สวนที่   ๒๒  
 
 
 
 
 

1.1  ตั้งอยูเลขที่  ๕๘  หมู  ๔   ตำบลวังขอนขวาง  อำเภอโคกสำโรง   จังหวัดลพบุรี 
ทิศเหนือ ติดตอกับ ตำบลโคกสำโรง  และตำบลถลุงเหล็ก   
ทิศใต  ติดตอกับ ตำบลหลุมขาว  และตำบลหวยโปง    
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตำบลคลองเกตุ   
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตำบลหลุมขาว   

อยูหางจากจังหวัดลพบุรี มีระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร มีระยะหางจากที่วาการอำเภอโคกสำโรง
ประมาณ  ๖  กิโลเมตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน 
1 ดงแกว 
2 วังขอนขวาง 
3 วังขอนขวาง 
4 หวยวัวตาย 
5 วังขอนขวาง 
6 วังทอง 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

๑.  ดานกายภาพ 



 

-๑๓- 
แผนท่ีองคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง 

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

-๑๔- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายกองคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง 

รองนายก 
องคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง 

 

โครงสรางขององคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง 
 

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลวังขอน
ขวาง 

รองนายก 
องคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง 

เลขานุการนายก 
องคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง 



 

-๑๕- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สมาชิกสภาอบต. 
S,6jmuj 

สภาองคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง 

 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลวังขอน
ขวาง 

รองประธานสภา 
องคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง 

เลขาสภา 
องคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง 

สมาชิกสภาอบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภาอบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภาอบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภาอบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภาอบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภาอบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภาอบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภาอบต. 
S,6jmuj 



 

 -๑๖- 
 

 
โครงสรางการแบงสวนราชการ(จำนวน  ๕  สำนัก/กอง) 

พนกังานสวนทองถิ่น พนักงานจาง 
๑.  สำนักงานปลัด 

(1) ปลัดองคการบริหารสวนตำบล  
(2) หัวหนาสำนักปลัด   
(3) นักทรพัยากรบุคคล   
(4) นักวิเคราะหนโยบายและแผน   
(5) เจาพนักงานธุรการ   
(6) เจาพนักงานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

-  พนักงานจางตามภารกิจ  
    (๑)  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ)   
    (๒)  พนักงานขับรถยนต)   
-  พนักงานจางทั่วไป  
    (๑) คนงานท่ัวไป)   

๒.  กองคลัง 
(1)ผูอำนวยการกองคลัง   
(2) นักวิชาการคลัง   
(3) เจาพนักงานการเงนิและบัญชี   
(4) นักวิชาการพัสดุ   
(5) นักวิชาการจัดเก็บรายได   

-  พนกังานจางตามภารกิจ   
   (๑)  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี   
   (2)  ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได   
   (3)  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ   

๓. กองชาง 
(1)  ผูอำนวยการกองชาง     
(2)  นายชางโยธา    

-  พนักงานจางตามภารกิจ   
   (๑)  ผูชวยนายชางโยธา 
   (๒)  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ   
-  พนักงานจางทั่วไป   
   (๑)  คนงานท่ัวไป   

พนักงานสวนทองถิ่น พนักงานจาง 
๔.  กองสวัสดิการสังคม 

(1) ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม   
(2) เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 

(๑)  ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 

รวม จำนวน  ๑๖  คน จำนวน  ๑๐  คน 
  

องคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวางแบงโครงสรางการบริหารงานออกเปน 1 สำนัก กับอีก  ๓กอง 
ทั้งหมด  ๔  สวนราชการ  พนักงานสวนทองถิ่น  จำนวน  ๑๖ คน  พนักงานจาง  จำนวน  ๑๐  คน  รวมทั้งสิ้น  
๒๖  คน  โดยมีภารกิจการบริหารงาน 
 

บทบาท/การมีสวนรวมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหารประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตำบลวังขอนขวาง   มีสวนรวมในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบล  ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตำบลยังมีสวนรวมในการบริหารงานการชวยเหลืองานขององคการบริหารสวนตำบล 
เสนอแนะในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลในการดำเนินงานตางๆเชน  การประชุมจัดทำ
แผนพัฒนาตำบล, ประชุมประชาคมแกไขปญหาความยากจน, ประชุมการจัดอบรมกระบวนการชุมชนเขมแข็ง  
การรณรงคตอตานยาเสพติด ฯลฯ 

 



 

-๑๗- 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศสภาพพื้นที่ทั่วไปขององคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวางมีสภาพทั่วไปของ

พ้ืนที่เปนที่ราบลุม มีลำหวย  คลอง  และสระน้ำกระจายตามพ้ืนที่  จึงเหมาะแกการทำการเกษตร 
 1.3ลักษณะภูมิอากาศสภาพอากาศทั่วไปของเขตพื้นที่ตำบลวังขอนขวาง 
  ฤดูรอน เริ่มตนระหวางเดือนกุมภาพันธ - เมษายนอากาศรอนจัดและแลงจัดติดตอเปนระยะ
เวลานานความชื้นในอากาศมีนอยและมีพายุฤดูรอนเปนบางชวงที่มีคลื่นความรอนปกคลุม อุณหภูมิสูงสุด
ประมาณ35-40องศาเซลเซยีส           
  ฤดูฝน เริ่มตนระหวางเดือนพฤษภาคม - ตุลาคมอากาศรอนและมีพายุลมฝนฟาคะนองลมแรง
กวาปที่แลวและมีภาวะฝนทิ้งชวงในบางชวง ปริมาณน้ำฝนเกณฑเฉลี่ย 630.1มิลลิเมตรตอป 

ฤดูหนาว เริ่มตนระหวางเดือนพฤศจิกายน - มกราคม อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 15 องศา
เซลเซียส 

๑.4 ลักษณะของดินสภาพดินในเขตตำบลวังขอนขวางจำนวน รอยละ 90 มีลักษณะเปนดินรวนปน
ทรายจึงไมสามารถเก็บกักน้ำได พื้นที่เพาะปลูกสวนใหญ เปนพืชไรและพืชหมุนเวียนประกอบกับเปนบริเวณที่มี
ชั้นเกลืออยูชั้นลาง ทำใหเปนดินเค็มจำแนกพ้ืนท่ีตามความเคม็ได 4 ประเภท คือ 

  1.5 ลักษณะของแหลงน้ำ  -  ลำหวย                   ๕            แหง  
   ๑. ลำหวยโคกสิงห หมูที่ ๖ – ๔ 
   ๒. ลำหวยตาเตา  หมูที่ ๒ – ๖ 
   ๓. ลำหวยสะเดา  หมูที่ ๒ – ๖ 
   ๔. ลำหวยวัวตาย  หมูที่ ๓ – ๔ 
   ๕. ลำหวยหิน  หมูที่ ๒ – ๑ – ๕  

 -  คลอง                    ๑             แหง 
   ๑. คลองสะเดา  หมูที่ ๒ – ๖  
 แหลงน้ำท่ีสรางขึ้น 
        - ฝายอาสา                  ๒     แหง  

 - บอโยก                ๑๕     แหง    
 - ถังเก็บน้ำฝน                ๑๒     แหง 

        - อางเก็บน้ำ                        ๑     แหง  
        - บอน้ำตื้นสาธารณะ          ๔     แหง 
        - บอน้ำตื้นเอกชน             ๑๐     แหง 

          - ถนนน้ำลน                       ๑     แหง 
1.6  ลักษณะของไม/ปาไมในเขต อบต.วังขอนขวางไมมีปาไม  แตมีตนไมที่ชาวบานปลูกลักษณะของไมยืนตน 
 
 
 ๒.๑ เขตการปกครอง 

จำนวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง  มีทั้งหมด  ๖  หมู ไดแก   
- หมูที่ ๑ บานดงแกว           
- หมูที่ ๒ บานวังขอนขวาง        
- หมูที่ ๓ บานวังขอนขวาง 
- หมูที่ ๔ บานหวยวัวตาย                   
- หมูที่ ๕ บานวังขอนขวาง               
- หมูที ่๖ บานวังทอง 

๒.  ดานการเมือง/การปกครอง 



 

-๑๘- 
 
 2.2 การเลือกตั้ง 

        ตำบลวังขอนขวาง  แบงเขตการเลือกตั้งออกเปน ๖ เขตเลือกตั้ง  โดยเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนตำบลได ๑ คน  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลไดเขตละ  ๒  คน  ซึ่งตำบลวังขอน
ขวางมีประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด  ๒,๗๓๗  คน  มีผูมาใชสิทธิจำนวน  ๒,๒๖๕  คน  คิดเปนรอยละ  
๘๒.๗๕  ของจำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด  จำนวนบัตรดี  ๒,๑๐๘  บัตร  คิดเปนรอยละ ๙๓.๐๗ จำนวน
บัตรเสีย  ๑๓๓  บัตร  คิดเปนรอยละ  ๕.๘๗  และจำนวนบัตรไมประสงคลงคะแนน  ๒๔  บัตร  คิดเปน   
รอยละ  ๑.๐๖ 

 
 
 
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

ชวงอายุ 
จำนวนราษฎร (คน) 

รวม (คน) 
ชาย หญิง 

๐ – ๕   ป ๑๒๔ ๑๓๙ ๒๖๓ 
๖ – ๑๐   ป ๑๑๐ ๑๐๘ ๒๑๘ 

๑๑ – ๑๕   ป ๑๐๘ ๘๑ ๑๘๙ 
๑๖ – ๒๐   ป ๑๔๒ ๑๓๕ ๒๗๗ 
๒๑ – ๒๕   ป ๑๓๓ ๑๒๘ ๒๖๑ 
๒๖ – ๓๐   ป ๑๒๗ ๑๒๕ ๒๕๒ 
๓๑ – ๓๕   ป ๑๓๘ ๑๓๕ ๒๗๓ 
๓๖ – ๔๐   ป ๑๔๗ ๑๔๒ ๒๙๐ 
๔๑ – ๔๕   ป ๑๕๗ ๑๕๐ ๓๐๗ 
๔๖ – ๕๐   ป ๑๖๙ ๑๘๓ ๓๕๒ 
๕๑ – ๕๕   ป ๑๖๑ ๑๓๔ ๒๙๕ 
๕๖ – ๖๐   ป ๑๐๙ ๑๒๔ ๒๓๓ 
๖๑ – ๖๕   ป ๗๗ ๑๑๖ ๑๙๓ 
๖๖ – ๗๐   ป ๖๗ ๖๕ ๑๓๒ 
๗๑ ปขึ้นไป ๑๑๒ ๑๓๗ ๒๔๙ 

รวม ๑,๘๗๕ ๑,๙๐๒ ๓,๗๘๘ 
 
หมายเหตุ  :  ขอมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอโคกสำโรง  ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

สถานศึกษา 
 โรงเรียนประถมศกึษาของรัฐบาล      ๑       แหง 
  -  โรงเรียนบานวังขอนขวาง  หมูที่  ๓ 
 โรงเรียนประถมศกึษาของเอกชน       ๑       แหง 
  - โรงเรยีนทศธรรมศึกษา   หมูที่  ๒ 

๓.  ประชากร 



 

-๑๙- 
 

๔.๒ สาธารณสุข 
              -  โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพประจำตำบล / หมูบาน     ๑   แหง 
              -  อัตราการมีและใชสวมราดน้ำ      รอยละ   ๑๐๐ 
๔.๓ อาชญากรรม 

ตำบลวังขอนขวางไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสินประชาชน  และทำลาย
ทรัพยสินของราชการ  ซึ่งตำบลวังขอนขวางก็ไดดำเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว จากการสำรวจขอมูล
พ้ืนฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมกีารปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน วิธีการ
แกปญหาของตำบลวังขอนขวางที่สามารถดำเนินการไดตามอำนาจหนาที่และงบประมาณที่มีอยูอยางจำกัด    
ติดตั้งสัญญาณไฟฟาสาธารณะ รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่อ
อำนวยความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาที่พบเปนประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะใน
สถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาที่ชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไขปญหา คอืการแจง
เตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ไดรับ
จากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผูนำ  อปพร.  เพ่ือระงับ
เหตุไมใหเกิดความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดขึ้นเลยยังเปนปญหาท่ีปจจุบันไมสามารถที่จะแกไขได  ทั้งที่มีการ
รวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องที่ทางตำบลวังขอนขวางจะตองหาวิธีที่จะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตาม
อำนาจหนาที่ท่ีสามารถดำเนินการได              
๔.๔ ยาเสพติด 

ปญหายาเสพติดในชุมชนขององคการบริหารตำบลวังขอนขวาง  จากการท่ีทางสถานีตำรวจภูธรโคก
สำโรงไดแจงใหกับองคการบริหารตำบลวังขอนขวางทราบนั้นพบวาในเขตองคการบริหารตำบลวังขอนขวางมีผูที่
ติดยาเสพติดแตเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับ
ทางผูนำ  ประชาชน  หนวยงานขององคการบริหารตำบลวังขอนขวางที่ชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจำ การ
แกไขปญหาขององคการบริหารตำบลวังขอนขวางสามารถทำไดเฉพาะตามอำนาจหนาที่เทานั้น  เชน  การณรงค  
การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอำนาจหนาที่  ก็เปนเรื่องของ
อำเภอหรือตำรวจแลวแตกรณี ทั้งนี้ องคการบริหารตำบลวังขอนขวางก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   
๔.๕ การสังคมสงเคราะห 

ไดดำเนนิการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้ 
(๑) ดำเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงนิอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทำบัตรผูพิการ 
๔. ตั้งโครงการการจางนักเรียน/นักศึกษาทำงานชวงปดภาคเรียน   
๕. ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรที่พ่ึง    
๖.  ตั้งโครงการปรับปรุงซอมแซมบานคนจน       

 
 
๕.๑ การคมนาคมขนสง 

- 
 
 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
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๕.๒ การไฟฟา 

การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟาสองสวาง
ทางหรือที่สาธารณะยังไมสามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ไดทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนท่ีที่มีความตองการใหติดตั้ง
ไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนที่สาธารณะ  องคการบริหารตำบลวังขอนขวางจึงไมสามารถดำเนินการได
เชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพื่อที่จะทำความเขาใจกับ
ประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแกไขอยางไร  ท้ังนี้  องคการบริหารตำบลวังขอนขวางก็ไดตั้ง
งบประมาณในสวนน้ีไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะไดชวยกันแกไข
ปญหาใหกับชุมชน 
๕.๓ การประปา 

ประปาของ อบต.วังขอนขวางยังไมสามารถที่จะผลิตเปนน้ำประปาสำหรับบริโภคได  ตองใชงบประมาณ
สูงมากในการดำเนินการ    อบต.วังขอนขวางก็ไดนำบรรจุในแผนพัฒนาหาปเพื่อที่จะพิจารณาดำเนนิการในป
ตอไป  เมื่อมีงบประมาณและความจำเปนก็สามารถดำเนินโครงการไดตอเนื่อง  เพ่ือตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชนตอไป  
 ๕.๔ โทรศพัท 

(๑)  จำนวนโทรศพัทสาธารณะในเขตพื้นที่    จำนวน    -    หมายเลข 
(๒)  จำนวนโทรศพัทสวนบุคคล    จำนวน    -    หมายเลข 
(๓)  จำนวนชุมสายโทรศพัทจำนวน  จำนวน   -    ชุมสาย 
(๔)  ที่ทำการไปรษณียโทรเลข   จำนวน    -    แหง 
(๕)  หอกระจายขาวในพ้ืนที่ใหบริการไดครอบคลุมรอยละ  ๑๐๐  ของพ้ืนท่ีอบต.วังขอนขวาง 

๕.๕ ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
- 

๕.๖  เสนทางคมนาคม 

 ในเขต อบต.วังขอนขวางมีเสนทางคมนาคมในพื้นที่ อบต.วังขอนขวางที่เปนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รอยละ  ๘๐ เปาหมายคือตองการใหไดมากกวานี้หรือรอยละ ๑๐๐  โดยผูบริหารมีนโยบายที่จะ
ดำเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปญหาคือ อบต.วังขอนขวางไมสามารถดำเนินการได
เนื่องจากพ้ืนที่ยังไมเปนที่สาธารณะ  จะดำเนินการไดก็ตอเมื่อตองเปนที่สาธารณะ   
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6.1 การเกษตร 
  พ้ืนที๖่.๑ การเกษตร 

ประชากรในเขตเทศบาล รอยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่
สำคัญ  ไดแก  ขาว  มันสำปะหลัง    ดังน้ี 

-  อาชีพเกษตรกรรม รอยละ      ๗๐ ของจำนวนประชากรท้ังหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว รอยละ      ๑๓ ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจาง  รอยละ       ๘ ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพคาขาย  รอยละ       ๙ ของจำนวนประชากรทั้งหมด       

๖.๒ การประมง 
(ในเขตองคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวางไมมีการประมง)  

๖.๓ การปศุสัตว 
-  เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครวัเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การ

เลี้ยงไกเปดโคสุกรปลา 
๖.๔ การบริการ 

โรงแรม   - แหง 
รานอาหาร  ๖ แหง 
โรงภาพยนตร  - แหง 
สถานีขนสง  - แหง 
รานเกมส  ๒      แหง 
 

จำนวนประชากรจำแนกตามประเภทอาชีพ ป 25๖๒ 
ขอมูลความจำเปนพื้นฐาน ระดับตำบล 

ประเภทอาชีพ เพศ รวม 
ชาย (คน) % หญิง (คน) % คน % 

เกษตรกรรม – ทำนา 359 38.07 415 41.29 774 39.73 
เกษตรกรรม – ทำไร 14 1.48 9 90 23 1.18 
เกษตรกรรม – ทำสวน 1 .011 - - 1 0.05 
รับราชการ เจาหนาที่ของรัฐ 20 2.12 20 1.99 40 2.05 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ - - 3 0.30 3 .015 
พนักงานบริษัท 26 2.76 26 2.59 52 2.67 
รับจางทั่วไป 224 23.75 187 18.61 411 21.10 
คาขาย 30 3.18 38 3.78 68 3.49 
ธุรกิจสวนตัว 11 1.17 9 0.90 20 1.03 
อาชีพอ่ืนฯ (นอกเหนือท่ีกลาวแลว) 25 2.65 60 5.97 85 4.36 
กำลังศึกษา 219 23.22 220 21.89 439 22.54 
ไมมีอาชีพ 14 1.18 18 1.79 32 1.64 

รวม 943 100.00 1,005 100.00 1,948 100.00 



 

-๒๒- 
 
๖.๕ การทองเที่ยว 

ในเขตองคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง ไมมีแหลงทองเท่ียว  แตไดสงเสริมการทองเท่ียวใหเกิดขึ้น
ในชุมชน  เชน  การจัดงานประเพณตีางๆ  การจัดสรางสวนสาธารณะสำหรับใชพักผอนหยอนใจ   
๖.๖ อุตสาหกรรม  

-  กิจการโรงงานอุตสาหกรรม       จำนวน    ๑     แหง 
-  กิจการโรงสีขาว                      จำนวน    ๑     แหง 

๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ  
   - ปมน้ำมันและกาซ (ปมหลอด)    จำนวน     ๒ แหง 
   - ขายของชำ           จำนวน     ๒      แหง 
   - รานขายของเบ็ดเตล็ด    จำนวน     ๑๑  แหง 
   - ลานตากขาว                        จำนวน      ๖      แหง 

- รานกวยเตี๋ยว              จำนวน     ๖      แหง 
   - รานขายสมตำ                      จำนวน     ๒      แหง       

- รานซอมมอเตอรไซด      จำนวน     ๑      แหง 
   - รานเสริมสวย                       จำนวน     ๒      แหง       

- รานตัดเสื้อผา              จำนวน     ๒      แหง 
   - รานจำหนายปุย                    จำนวน     ๑       แหง 

-  มีกลุมอาชีพเกษตร     จำนวน     ๖       กลุม 
 ๖.๘ แรงงาน 

จากการสำรวจขอมูลพื้นฐานพบวา  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในกำลังแรงงาน รอยละ  ๙๕  
เมื่อเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกวามาก  แตคาแรงในพื้นที่ต่ำกวาระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทำงานนอกพ้ืนที่  
รวมท้ัง ปญหาที่พบคือ ประชากรตองไปทำงานนอกพ้ืนที่ในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  หางรานใหญๆ   

๗.๑ การนับถือศาสนา… 
 

๗.1 การนับถือศาสนา 
  ผูที่นับถือศาสนาพุทธรอยละ๙๘ 

- วัด   ๔  แหง   
- ผูนับถือศาสนาอื่น  รอยละ  ๒ 

 ๗.๒ ประเพณีและงานประจำป 
-  ประเพณีวันขึ้นปใหม   ประมาณเดอืน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต    ประมาณเดอืน เมษายน 
-  บุญทำกลางบาน   ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดอืน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

๗.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถิ่น  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวางไดอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  ไดแก  วิธีการทำเครื่องจักสารใชสำหรับในครัวเรือน   
  ภาษาถ่ิน  สวนมากรอยละ ๙๘% พูดภาษากลาง 



 

-๒๓- 
 

๗.๔ สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวางไดผลิตของใชพื้นเมืองขึ้นใชในครัวเรือน
และเหลือเอาไวจำหนวยบาง ไดแก  ๆ  เครื่องจักรสานท่ีทำจากไมไผ      
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๘.๑ นำ้ที่ใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ำที่ไดจากน้ำฝน และน้ำดิบจากแหลงน้ำในตำบลวังขอนขวาง 
๘.๒ ปาไม  ในเขตองคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวางไมมีปาไมสวนมากจะเปนไมที่ปลูกเอง 
๘.๓ ภูเขา  ในเขตองคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวางไมมีภูเขา 
๘.๔ คณุภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวางสวนมากเปนพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู
อาศัย  รานคา  สถานประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพื้นที่เปนพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็
ไดแก  ดิน  น้ำ  ตนไม  อากาศที่ไมมีมลพิษ ปญหาคือ ไมสามารถที่จะนำน้ำจากแหลงธรรมชาติใชในการอุปโภค-
บริโภคได ตองอาศัยการขยายเขตน้ำประปาใหเพียงพอตอความตองการของประชาชนการกอสรางระบบประปา  
หมูบาน วางทอประปา เพ่ือใชในการอุปโภค  -  บริโภคการขุดลอกคลองธรรมชาติเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่ในการกักเก็บน้ำ 
การขุดลอกคลองระบายน้ำและสงน้ำเพ่ือการเกษตรปญหาดานขยะ  องคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง  ยัง
ไมมีที่ดินสำหรับทิ้งขยะเปนของตนเอง  ไดใชที่ดินของสวนบุคคลเปนที่ท้ิงขยะ  โดยอาศัยวิธีการฝงกลบและเผา
ทำลายในที่กลางแจง การแกไขปญหา องคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวางไดจัดทำโครงการเพื่อแกปญหา
ใหกับประชาชนโดยรวมกับทุกภาคสวนในการรณรงคการจัดการขยะของชุมชนใหเปนไปอยางเปนระบบและ
คุมคา เปนไปตามความตองการของประชาชน 
๙.ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.๑ น้ำท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ำที่ไดจากน้ำฝน สำหรับน้ำใตดินมีปริมาณนอย  ไมสามารถนำ
ขึ้นมาใชใหพอเพียง 

๙.๒ ปาไม  ในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวางไมมีปาไม 
๙.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนทีอ่งคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวางไมมีภูเขา 
๙.๔ คณุภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวางสวนมากเปนพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก เปนที่นา
ไร  สวน  ที่อยูอาศัย รานคา สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยที่เปนพ้ืนที่สาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ไดแก  ดิน  น้ำ  ตนไม  อากาศที่ไมมีมลพิษ ปญหาคือน้ำดิบจากแหลงอ่ืนและ
น้ำฝนน้ำในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ำใชในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ำ
สำหรับการเกษตรไดเพิ่มข้ึน  เพราะพ้ืนที่สวนมากเปนของประชาชน  เอกชน  โครงการปลูกตนไมในวันสำคัญ
ตางๆ ในพ้ืนที่ของสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศนใหรมรื่นสวยงาม เปนท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน 
ฯลฯ 
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สวสวนที่นที่   ๓  ๓  
  
 

  
 

 
๑.๑  วิสัยทัศน 

องคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง ไดกำหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณใน
อุดมคติ  ซึ่งเปนจุดมุงหมายความคาดหวังที่ตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึง
สภาพการณของทองถิ่นในอนาคตอยางรอบดาน  ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงได
กำหนดวิสัยทัศน  คาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 

 
          
 

๑.๒  ยุทธศาสตร 
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลรวมกับประชาคมทองถิ่น  สวนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ  ไดกำหนดยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบล  ๔  ดาน  
ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานตำบลนาอยู 
        ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนาศักยภาพของชุมชนใหเขมแข็ง 
        ยุทธศาสตรที่ ๓  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
        ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 ๑.๓  เปาประสงค 

๑  ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได 
๒การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน การสังคมสงเคราะหแกประชาชน รวมทั้งการสรางสงัคม

ความนาอยู 
๓ การไดรบับริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 
๔ มีแหลงน้ำเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค 
๕ การบริหารจัดการภาครฐัที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
๖ สิ่งแวดลอมที่ดีชุมชนนาอยู 

   ๑ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและพึ่งตนเองไดมากขึ้น 
   ๒ ประชาชน มีความรูและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งนาอยู 
   ๓ โครงสรางพ้ืนฐานท่ีสะดวกและท่ัวถึงใหกับประชาชน  
   ๔ประชาชนมีแหลงน้ำอุปโภคบริโภค 
   ๕ การมีสวนรวมในการบริหารจัดการของภาครฐัและประชาชน 
   ๖ ชุมชนมีสภาพแวดลอมนาอยู 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๑.  ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง 
 

“ตำบลกาวหนา  การศกึษากาวไกล  ประชาชนมีรายได  ใสใจวัฒนธรรมทองถ่ิน  รักษาสิ่งแวดลอม” 



 

-๒๕- 
 

๑.๕  คาเปาหมาย 
๑  ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได  
๒  ประชาชนมีความรูและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง  
๓  ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพื้นฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว   
๔  มีแหลงน้ำเพียงพอตอการอุปโภคบรโิภค   
๕  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทกุภาคสวน 
๖ สิ่งแวดลอมที่ดีทำใหชุมชนนาอยูอยาง  
 

๑.๖  กลยุทธ 
๑.   สงเสรมิอาชีพ และสรางรายไดใหแกประชาชน  สนับสนุนการบริหารจัดการองคกรชุมชน 

สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียงสงเสรมิอาชีพและสรางรายไดใหแกประชาชนสนับสนุนการบริหาร
จัดการองคกรชุมชนสงเสรมิเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๒.   สนับสนุน   สงเสริม  และสรางโอกาสทางการศกึษาใหแกเด็ก  เยาวชนและประชาชนทั้ง
ในระบบและนอกระบบการศึกษา  และสงเสริมเบี้ยยังชีพใหกับคนชรา  ที่มีฐานะยากจนสงเสริมใหประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณแข็งแรง  ทั้งทางรางกาย และจิตใจสรางความมั่นคงดานความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนในทองถิ่น  สงเสริม  อนุรักษโบราณสถาน   ศิลปวัฒนธรรม   ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ิน 
    ๓.   ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ไฟฟา  ประปา  ใหเพียงพอ
และทั่วถึง 
    ๔.   การขุดลอกคลองสงน้ำ  กำจัดผักตบชวา  ทำความสะอาดลำน้ำทุกป  ขุดลอกแหลงน้ำ
ตาง ๆ  จัดระบบระบายน้ำเขาสูพ้ืนที่เกษตรไดอยางทั่วถึง 
    ๕.   บริหารองคกรตามหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยเนนความโปรงใส  
ตรวจสอบได  ใหประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการดำเนินการและบริหารจัดการ สงเสริมศักยภาพ   
ประสิทธิภาพของพนักงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและประโยชนของประชาชน  และการเลือกตั้ง
ที่สุจริต เที่ยงธรรม 

    ๖.   พัฒนาตำบลใหมีความนาอยู สะอาดสวยงามสรางจิตสำนึกดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม   รณรงคการปลูกตนไมตามสายทาง                                                   

๑.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
(๑)  การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ที่จำเปนเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
(๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศลิปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
(๓)  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
(4)  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมท่ีมีอยางย่ังยืน 
(5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐัท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

๑.๘  แผนงาน 
  (๑)  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  (๒)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (๓)  แผนงานการศึกษา 
  (4)  แผนงานสาธารณสุข 



 

-๒๖- 
(5)  แผนงานสังคมสงเคราะห 
(๖)  แผนงานเคหะและชุมชน 

  (7)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  (8)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(๙)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  (๑๐)  แผนงานการเกษตร 
  (๑๑)  แผนงานงบกลาง 
 
 
 ๒.๑  การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคการบริหารสวนตำบลวังขอน
ขวางได ใชการวิ เคราะห  SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend 
ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพ
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   
-  ประชาชนมีความพรอม  จะมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น 
-  การจัดโครงสรางภายในมีความเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ 
-  มีองคการบริหารสวนตำบลที่พรอมจะใหบริการสาธารณะและแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชน 
   -  มีการประสานรวมมือกันระหวางองคการบริหารสวนตำบลกับสวนราชการตางๆ  
   -  ผูนำชุมชนมีความเขมแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 
   -  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผน
เตรียมงาน 

จุดออน  (W : Weakness)  
   -  กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน มีการแกไขเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลาทำให 
            -  เจาหนาที่ผูปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
   -  องคการบริหารสวนตำบล  มีงบประมาณจำกัด  ทำใหการพัฒนาไมเปนไปตาม
แผนพัฒนาที่วางไว 
   -  การใชทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น  กอใหเกิดปญหาภัย
ธรรมชาต ิ

โอกาส  (O : Opportunity)   
   -  จังหวัดลพบุรี  หรือหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนงบประมาณใหองคการบริหาร
สวนตำบล ดำเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบล 
   -  มีเสนทางคมนาคมเชื่อมระหวางจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางดาน
เศรษฐกิจ   
             -  นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการกระจายอำนาจการปกครองทองถ่ิน  โดยการ
สรางดุลยภาพระหวางการกำกับดูแล  และความเปนอิสระของทองถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและ
บุคลากรของทองถิ่น 

๒.  การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น 



 

-๒๗- 
อุปสรรค  (T : Threat)   

   -  ประชาชนขาดความรู  ความเขาใจ  บทบาทหนาที่ของตนเองกับงานของทองถ่ิน 
   -  นโยบายรัฐบาลไมสามารถถายโอนงบประมาณมายังองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒54๒ ทำ
ใหการพัฒนาทองถ่ินบางเรื่องตองชะงัก 

-  กฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับขาดความยืดหยุน หรือไมเหมาะสมสอดคลองกับ
ภารกิจหวงระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจายงบประมาณของรฐับาลมีความไมแนนอน 
   -  การดำเนินงานตามนโยบายตางๆ ของรัฐบาลมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น  ความรับผดิชอบ
เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปญหาในพื้นที่และความตองการประชาชนมีมาก แตไมสามารถปฏิบัติไดครบถวน 
เนื่องจากจำกัดดวยอำนาจหนาที่และจำนวนงบประมาณที่มีจำกัด 

๑.๒  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตำบลวังขอน
ขวาง น้ัน  ไดทำการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

 สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและ
ปริมาณของปญหา/ 

ความตองการ  

พื้นท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. ดานบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

๑) ประชาชนบางสวนยัง
ขาดความรูเก่ียวกับระบบ
การทำงานของ อบต. 
 

- การขาดความรู 
ความเขาใจที่ถูกตอง 

- ประชาชนใน
เขต อบต. 

- ประชาชนมีความรู 
ความเขาใจมากขึ้น 
และสามารถเสนอ
แนวทางการแกไข
ปญหาที่เกิดข้ึนใน
หมูบาน 

๒. ดานการลด
ความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 
 

๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไมพอเพียง 
เด็กนักเรียนไมไดรับ
การศึกษาตอในระดับที่สูง
กวาขั้นพื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขต อบต. 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนไดรบั
การศึกษาที่สูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเลาเรียน 

๒) เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยูตาม
ลำพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- การไดรับการดูแล
เด็กและผูสูงอายุ 

- ผูสูงอายุและ
เด็กในเขต อบต.  

- ผูสูงอายุและเด็ก
ไดรบัการดูแลที่ดี 

๓) ผูพิการไมไดรบัความ
ชวยเหลือในดำรงชีวิต 

- การไดรบัการดูแลผุ
พิการ 

- ผูพิการในเขต 
อบต. 

- ผูพิการไดรับความ
ชวยเหลือในการ
ดำรงชีวิตและท่ัวถึง 

๔) ประชาชนในพ้ืนที่บาง
รายมีที่อยูอาศัยไมมั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยูอาศัย - ประชาชนใน
พ้ืนที่ท่ีไดรับ
ความเดือนรอน
เรื่องที่อยูอาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนที่
ไดรบัความชวยเหลือ
ซอมแซมที่อยูอาศัย
ใหมั่งคงแข็งแรง  



 

 สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปญหา/ 
ความตองการ  

พื้นท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ แนวโนมอนาคต 

 ๕) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม โรคระบาด 
โรคตดิตอ 

- ดาน
สาธารณสุข 

- ในเขต อบต. - ในพื้นที่ไมมีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม  ดรคระบาด  โรคติดตอ 

๖) ประชาชนในพื้นที่ปวย
เปนโรคเรื้อรังแนวโนมที่
เพิ่มข้ึน เชน เบาหวาน  
ความดัน 

- ดาน
การแพทย 

- ประชาชน
กลุมเสี่ยงและ
ผูปวย 

- ประชาชนหายจากการเจ็บปวย 

๗) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ดาน
สาธารณสุข 

- ประชาชนใน
เขตอบต. 

- ประชาชนทราบและสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่ปลอดภัยไดถูกตอง 

๘) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากขึ้นทำ
ใหเกิดการขยายตัวของ
อาคารบานเรือนทำใหเกิด
เปนชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต 
อบต. 

- ควบคุมการกอสรางอาคาร
บานเรอืนการพิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไมเกิดปญหาจากการ
กอสรางอาคาร 

๙) เยาวชนและวัยรุนติด
เกมส สิ่งลามก บุหรี่ เหลา 
สาเสพติด และทองกอนวัย
อันสมควร     

- เยาวชนและ
วัยรุนใชเวลา
วางใหเปน
ประโยชน 

- เยาวชนและ
วัยรุนในเขต 
อบต. 

- เยาวชนและวัยรุนมีอนาคตที่ดี 

๑๐) ประชาชนกรอายุ
ตั้งแต ๓๕ ขึ้นไป ไมได
ตรวจสุขภาพประจำป  

- การไดรับการ
ตรวจสุขภาพ 

- ประชาชนใน
เขต อบต. ที่
อายุ ๓๕  ขึ้นไป 

- ประชาชนที่อายุ ๓๕ ขึ้นไปไดรับ
การตรวจสุขภาพทุกคน  

๗) ในเขต อบต. ไมมีแหลง
ทองเท่ียวและกิจกรรมการ
ทองเท่ียว 

- การทองเท่ียว - ในเขต อบต. - มีแหลงทองเที่ยวในเขต อบต. และ
สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเพ่ิม
มากขึ้น 

๑๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปญหาทองถิ่นถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ 
วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรี
และ๓มิปญหา
ทองถ่ิน ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนใน
เขต อบต. 

- ยกยอง เชิดชูคนดีหรือปราชญ
ชาวบานในโอกาสตางๆ เพ่ือเปน
ตัวอยางแกเยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพรีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน ไมถูกลืมและคงอยู
สืบไป 

๑๒) การจราจรบนถนนมี
เพิ่มมากขึ้นอาจทำใหเกิด
อุบัติเหตุข้ึนได 

- การจราจร ประชาชนที่
สัญจรไปมาบน
ถนน 

มีระบบควบคุมการจราจร เชน ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบเพ่ือเตือนให
ระมัดระวัง 

 

-๒๘- 



 

 
 สถานการณภาพ

แวดลอม 
ภายนอกที่เกี่ยวของ 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปญหา/ 
ความตองการ  

พื้นท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ แนวโนม
อนาคต 

 ๑๓) มีการทำลายและ
ลักขโมยทรัพยสินของ
ประชาชนและราชการ
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
สวนราชการ 

- มีการปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนละสวนราชการ 
เชน การติดตั้งกลองวงจรปด  
การใหผูนำ อปพร. ควบคุมและ
ระงับเหตุทะเลาวิวาท 

๑๔) ประชากรที่สูบ
บุหรี่ จำนวน ๓๐๐ คน 
ดื่มสุรา  

- การ
ดำเนินการตาม
กฎหมาย กรณี
ท่ีฝานฝน
กฎหมาย 

- ประชาชนที่สูบ
บุหรี่และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบบุหรี่และเลิก
ดื่มสุรา 

๓. ดานการ
พัฒนาดาน
การเกษตร  
เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม 

๑) ไฟฟาสองสวางทาง
และที่สาธารณะยังไม
สามารถดำเนินการ
ครอบคลุมพื้นที่ได
ท้ังหมด 

- ไฟฟา - ทางและที่
สาธารณะในเขต 
อบต. 

- ทางและท่ีสาธารณะมีแสง
สวางเพียงพอประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
และปองกันการเกิด
อาชญากรรมได 

๒) หมูบายขยายมาก
ขึ้นระบบระบายน้ำยัง
ไมเพียงพอ  

- ราง/ทอ
ระบายน้ำ 

- พื้นที่ใน อบต. - มีรางระบายน้ำสามารถ
ระบายน้ำไดสะดวก ไมอุดตัน 
ไมสงกลิ่นเหม็นกอความรำคาญ 

๓)  ถนนในตำบลยัง
เปนถนนดิน ถนนลูกรัง 
และเปนหลุมเปนบอ 

- ถนน - ทางและที่
สาธารณะในเขต 
อบต. 

- มีถนนใหประชาชนไดสัญจร
ไปมาสะดวก  

๔) ประชาชนตองการ
เสนทางในการสัญจร
ไปมาเพิ่มมากขึ้นและ 
อบต. ไมสามารถ
ดำเนินการไดเนื่องจาก
งบประมาณมีไม
เพียงพอ  

- เสนทาง
คมนาคม 

- เสนทาง
คมนาคมที่เปน
สาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ตองการให
ดำเนินการ 

- มีเสนทางในการคมนาคม
เพียงพอและ ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา 
 

๕) ประชาชนไมมีการ
วางแผนในการ
ดำเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการดำเนินงานไดเอง 

๖) ขาดแหลงเงินลงทุน
ในการทำกิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนใน
เขต อบต. 

- มีแหลงเงินทุนในการทำ
กิจการและประกอบอาชีพ 

-๒๙- 



 

 
 

 สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกที่เกี่ยวของ 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปญหา/ 
ความตองการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๗) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ำระยะทางใน
การขนสงผลผลิตไกลจาก
แหลงรบัซ้ือ  

- การรวมกลุม
ตอรองกับพอคา
คนกลาง 

- เกษตรกรใน
พ้ืนท่ี 

- ผลผลิตมีราคาสูงข้ึน 

๘) คาแรงต่ำคาครองชีพ
สูงขาดแคลนการจางงาน 

- การเพ่ิมคาแรง
ใหเหมาะสมกับ
การทำงาน 

- ผูประกอบ
อาชีพรับจาง 

- คาแรงสูงข้ึนเหมาะสม
กับคาครองชีพ มีการจาง
งานมากข้ึน 

๙) ครัวเรือนยังมีรายได
เฉลี่ยตอป ต่ำกวา 
๓๐,๐๐๐ บาท   

- เพ่ิมชองทางใน
การประกอบ
อาชีพ 

- ประชาชนที่มี
รายไดต่ำกวา
เกณฑมาตรฐาน 

- ไมมีครวัที่ตกเกณฑ
มาตรฐานรายได 

๓. ดาน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม 

๑) ปริมาณขยะและน้ำเสีย
เพ่ิมมากขึ้น 

- ปญหามลพิษ
ทางอากาศ 

- ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ำเสีย
ถูกกำจัดใหหมดดวย
วิธีการที่ถูกตอง 

๒) พ้ืนท่ีปาภายในเขต 
อบต. มีนอย 

- เพ่ิมพ้ืนที่ปา ตนไมให
มากขึ้น 

๓)  ประชาชนยังเผาหญา 
ตอซังขาว เผาออย เกิด
มลพิษ 

- ในพ้ืนที่ไมมีการเผาฯ 
เกิดขึ้น 

๔) มีปญหาเรื่องขยะและ
สัตวเลี้ยงเพ่ิมมากขึ้นสง
กลิ่นเหม็นรำคาญ 

- ผูประกอบการ
และชุมชนใน
เขตพ้ืนท่ี อบต. 

- ปญหาขยะและสัตวเลี้ยง
ลดลง ประชาชนสามารถ
กำจัดขยะและมูลสัตวได
โดยไมสงผลกระทบตอ
ชุมชน  

๕) ประชาชนบาง
ครัวเรือนบริโภค-บรโิภค
น้ำที่ยังไมสะอาดและมี
สิ่งเจือปน เชน จากน้ำฝน 
น้ำที่ไมไดคุณภาพ มี
ตะกอน  

- การอุปโภค-
บริโภค 

- ประชาชนใน
เขตอบต. 

- ประชาชนบริโภคน้ำที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

๖) เปนพื้นที่ท่ีมีดินเค็ม
และน้ำใตดินเปนน้ำเค็ม
หรือมีรสกรอย ไมสามารถ
ใชในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคได 

- ดินและน้ำใตดิน 
- สิ่งแวดลอม 

- พื้นที่ในเขต 
อบต. 

- ปญหาเรื่องดินเค็มลดลง 
จัดหาแหลงน้ำจากแหลง
อ่ืนเพ่ิมมากขึ้น   

 

-๓๐- 



 

 
 
 
 

คำช้ีแจง  :  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินแลว 
 
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ......องคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไมมีการ

ดำเนินการ 
1.  คณะกรรมการแผนพัฒนาทองถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

  

1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

  

1.3  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชาคมทองถิ่นและรวมจัดทำราง
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

  

2.  การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 
๒.๑  มีการประชุมประชาคมทองถ่ิน (ระดับหมูบาน/ชุมชน)    
๒.๒  มีการประชุมประชาคมทองถิ่น (ระดับตำบล/เมือง)   
2.๓  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทำแผน   
๒.๔  มีการแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  รับทราบปญหาความตองการ  
ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่เก่ียวของ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่  

  

2.๕  มีการรวมรวมขอมูลจากขอ  ๒.๔  เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถ่ิน   

  

2.๖  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตรตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

  

๒.๗  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโครงการตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

  

2.๘  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประจำป
งบประมาณ 

  

๒.๙  มีขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต   

แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

-๓๑- 



 

-๓๒- 
 
 

แบบประเมินผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวางตามยุทธศาสตรการพฒันา  

(๑)  การวางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ไดกำหนดโครงการที่จะดำเนนิการตามแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท. 

ป  ๒๕๖๑ ป  ๒๕๖๒ ป  ๒๕๖๓ ป  ๒๕๖๔ ป  ๒๕๖๕ 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
 

การพัฒนาดาน
ตำบลนาอยู 

๑๔๖ ๑๘,๘๕๕,๕๐๐ ๔๗ ๑๒,๒๑๔,๗๖๓ ๖๘ ๑๒,๒๑๔,๗๖๓ ๑๖ ๔,๔๑๖,๕๐๐ ๓ ๙๔๑,๐๐๐ 

การพัฒนา
ศักยภาพของ
ชุมชนใหเขมแข็ง 

๑๖ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑๖ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑๖ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑๖ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑๖ ๑,๔๐๐,๐๐๐ 

การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

๔ ๑๒๐,๐๐๐ ๔ ๑๒๐,๐๐๐ ๔ ๑๒๐,๐๐๐ ๔ ๑๒๐,๐๐๐ ๔ ๑๒๐,๐๐๐ 

การพัฒนาระบบ
การบริหารจดัการ 

๑๐ ๒,๖๗๐,๐๐๐ ๑๐ ๒,๖๗๐,๐๐๐ ๑๐ ๒,๖๗๐,๐๐๐ ๑๐ ๒,๖๗๐,๐๐๐ ๑๐ ๒,๖๗๐,๐๐๐ 

รวม ๑๗๖ ๒๓,๐๔๕,๕๐๐ ๓๐ ๔,๑๙๐,๐๐๐ ๓๐ ๔,๑๙๐,๐๐๐ ๓๐ ๔,๑๙๐,๐๐๐ ๓๐ ๔,๑๙๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 



 

-๓๓- 

 
 
 

 
 

(๒)  สรุปรายงานผลการดำเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
 

คำชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามยุทธศาสตรที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)  ประเมินปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป   

 
สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ลำดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดำเนินการได (๘๖ โครงการ) 
คิดเปนรอยละ
ของแผนพัฒนา

ทองถิ่น 

คิดเปนรอยละ
ของแผนการ
ดำเนินงาน 

คิดเปนรอยละ
ของขอบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน  ๑๗๖ ๒๓,๐๔๕,๕๐๐ 

 ๔๘.๘ ๑๐๐ 100 

2 ตั้งในขอบัญญัติงบประมาณ ๘๖ ๑๕,๒๒๑,๐๙๔.๒๙ 

3 จายขาดเงินสะสม - - 
4 จัดทำแผนการดำเนนิงาน 

- ขอบัญญัติ = ๘๖  
- เงินสะสม  =  - 

๘๖ ๑๕,๒๒๑,๐๙๔.๒๙ 
  

4 สามารถดำเนินการได 
- ขอบัญญัติ = ๘๖  
- เงนิสะสม  =  - 

๘๖ ๑๕,๒๒๑,๐๙๔.๒๙ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง 
ตามยุทธศาสตรการพฒันา 



 

-๓๔- 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร 

เพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง 

ประเด็นการพจิารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
๑.  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ ๒๐ 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศกัยภาพ ๒๐ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐ ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน (๕) (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ (๕) (๕) 
     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

-๓๕- 

แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได 

๑. ขอมูลสภาพ
ท่ัวไปและขอมูล
พื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหลงน้ำ ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

๒๐ 
(๓) 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร และ
ชวงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสงัคม เชน การศกึษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒) (๒) 

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) (๒) 

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจำป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒) (๒) 

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๘) การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทำ รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกไขปญหาสำหรับการพัฒนา
ทองถ่ินตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๓) (๓) 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

-๓๖- 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของ
ผูบรหิารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

๒๐ 
(๕) 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น 

(๓) (๓) 

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสขุ 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

 (๓)  (๓) 

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(๓) (๓) 

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓) (๓) 

(๖) ผลการวิเคราะหศกัยภาพเพื่อประเมนิสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดำเนินงานไดแก S-Strengit(จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat(อุปสรรค) 

(๓) (๓) 

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

๖๐ 
(๑๐) 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 

 
 



 

-๓๗- 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
๓.๔ วิสัยทศัน 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ 
 
 
๓.๖ เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕) (๕) 

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรอืสิ่งท่ีตองทำตามอำนาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรอื
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕) (๕) 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕) (๕) 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ที่จะนำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕) (๕) 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่มีความชัดเจน นำไปสูการทำโครงการพัฒนาทองถิ่นใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕) (๕) 

ความเชื่อมโยงองครวมที่นำไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

-๓๘- 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ ๕๘ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการต้ัง
งบประมาณไดถูกตอง 

(๕) (๕) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) (๕) 
     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(๕) (๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ
ม่ังคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) (๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) (๓) 
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผล
คาดวาที่จะไดรับ 

(๕) (๕) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๓๙- 

 
แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอยีดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๑. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาทองถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 
เชน การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คอืผลผลิตนั่งเอง
วาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจำนวนที่ดำเนินการจริง
ตามท่ีไดกำหนดไวเทาไร จำนวนที่ไมสามารถดำเนินการไดมีจำนวน
เทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ที่ไดกำหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาทองถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคๆ มาใชเพื่อวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ 
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชน
หรือไมและเปนไปตามอำนาจหนาที่หรือไม ประชาชนพ่ึงพอใจ
หรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดำเนินการตางๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จน
นำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่มีพิ้นที่ติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ ๑๐ 



 

 
 

 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ 
๕.๓ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสูการ
ต้ังงบประมาณได
ถูกตอง 
 
๕.๔ โครงการมี
ความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร 
๒๐ ป 
 
๕.๕ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและดำเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสยัทศันขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กำหนดไว ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๕๘ 
(๕) 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกำหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (๕) 

สภาพที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมาย
ตองชัดเจน สามารถระบุจำนวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบ
ลงเม่ือไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง 

(๕) (๕) 

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรางความสามารถใน
การแขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาส
ความเสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) (๕) 

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปน
ศูนยกลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึด
เปาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสูปฏิบัตใิห
เกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปน
เปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (๕) การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) 
การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๕) (๕) 

-๔๐- 



 

-๔๑- 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลองThailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติมั่นคง 
ม่ังคั่ง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลกัษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ทำนอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชงิเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (๕) 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกำเนิดข้ึน เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาทองถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกำหนดข้ึนเปน
ปจจุบัน 

(๕) (๕) 

เปนโครงการที่ดำเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือรวมดำเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะให
ทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) (๕) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ
จัดทำโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕) (๕) 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มีความ
โปรงใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕) (๓) 

 

 

 

 

 

 



 

-๔๑- 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอยีดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลที่
คาดวาจะไดรบั 
 
๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรบัสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ได  (measurable) ใ ช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดรอยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ) 

(๕) (๕) 

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงคควรคำนึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได (๓) ระบุสิ่งที่ตองการดำเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง
บอกเวลาได 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘ 
 
 
 
 
 

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

 



 

-๔๒- 

รายละเอยีดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง  
ที่มีการกอหนี้ผกูพนั/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

 ยุทธศาสตร โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

สถานะ แหลงเงินที่ใช 
เสร็จ
สิ้น 

เงินสะสม 

๑ การพัฒนาดานตำบล
นาอยู 

โครงการกอสรางทางเทาฟุตบาท 
หมูที่ ๓ บริเวณรอบสนามกีฬา
ฟุตบอล 

๒๗๑,๐๐๐.๐๐ เสร็จ
สิ้น 

เงิน
งบประมาณ 

๒ การพัฒนาดานตำบล
นาอยู 

คาจางเหมาบริการติดตั้ง รื้อ ถอน 
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางตางๆ 

๑๒,๐๐๐.๐๐ เสร็จ
สิ้น 

เงินสะสม 

๓ การพัฒนาดานตำบล
นาอยู 

โครงการกอสรางถนนน้ำลนผาน
คันทาง หมูท่ี ๖ บรเิวณคลองปา
สัก จุดที่ ๒ 

๑๑๗,๙๐๐.๐๐ เสรจ็
สิ้น 

เงินสะสม 

๔ การพัฒนาดานตำบล
นาอยู 

โครงการกอสรางผนังกันดิน หมูที่ 
๑ บริเวณสระน้ำสาธารณะ 

๗๕๓,๕๐๐.๐๐ เสร็จ
สิ้น 

เงิน
งบประมาณ 

๕ การพัฒนาดานตำบล
นาอยู 

ถังขยะพลาสติก ๖๕,๐๐๐.๐๐ เสร็จ
สิ้น 

เงินสะสม 

๖ การพัฒนาดานตำบล
นาอยู 

กอสรางถนนน้ำลนผานคันทาง 
หมูที่ ๔ บริเวณคลองโคกสิงห 

๑๒๐,๐๐๐.๐๐ เสร็จ
สิ้น 

เงินสะสม 

๗ การพัฒนาดานตำบล
นาอยู 

โครงการขยายเขตไฟฟาโซลา
เซลลสาธารณะ ต.วังขอนขวาง 

๔๙๘,๔๐๐.๐๐ เสร็จ
สิ้น 

เงิน
งบประมาณ 

๘ การพัฒนาดานตำบล
นาอยู 

จัดซื้อเครื่องตัดหญา ๑๘,๐๐๐.๐๐ เสร็จ
สิ้น 

เงินสะสม 

๙ การพัฒนาดานตำบล
นาอยู 

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ ๒ บริเวณถนนพระยากำจัด 
ต.วังขอนขวาง 

๔๓๖,๐๐๐.๐๐ เสร็จ
สิ้น 

เงินสะสม 

๑๐ การพัฒนาดานตำบล
นาอยู 

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ ๔ บริเวณขางปาสาธารณะ 
ต.วังขอนขวาง 

๕๙,๐๐๐.๐๐ เสร็จ
สิ้น 

เงินอุดหนุน
ระบุ

วัตถุประสงค/
เฉพาะกิจ 

๑๑ การพัฒนาดานตำบล
นาอยู 

โครงการขยายเขตไฟฟาโซลา
เซลล 

๔๙๗,๐๐๐.๐๐ เสรจ็
สิ้น 

เงิน
งบประมาณ 

๑๒ การพัฒนาดานตำบล
นาอยู 

โครงการวันเดก็แหงชาติ ๓๒,๑๐๐.๐๐ เสร็จ
สิ้น 

เงิน
งบประมาณ 

๑๓ การพัฒนาดานตำบล
นาอยู 

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลปใหม 
 
 
 
 

๗,๐๐๐.๐๐ เสรจ็
สิ้น 

เงนิ
งบประมาณ 



 

  ยุทธศาสตร 
โครงการ 

จำนวน
งบประมาณ 

สถานะ แหลงเงินที่ใช 
เสร็จ
สิ้น 

เงินสะสม 

๑๔ การพัฒนาดานตำบล
นาอยู 

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
และ/หรืองานรัฐพิธีตางๆ 

๑๖,๙๓๒.๐๐ เสร็จ
สิ้น 

เงินสะสม 

๑๕ การพัฒนาดานตำบล
นาอยู 

โครงการกอสรางถนนน้ำลนผาน
คนัทาง หมูท่ี ๖ บรเิวณคลองปา
สัก 

๑๒๗,๐๐๐.๐๐ เสร็จ
สิ้น 

เงินสะสม 

๑๖ การพัฒนาดานตำบล
นาอยู 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูที่ 
๖ สายโคกสิงห - สายพระยา
กำจัด -สายปายูคา ต.วังขอน
ขวาง 

๒๙๖,๐๐๐.๐๐ เสร็จ
สิ้น 

เงินสะสม 

๑๗ การพัฒนาดานตำบล
นาอยู 

โครงการปรับปรงุถนนลูกรัง หมูท่ี 
๔ สายถนนเลียบคลองแสนแสบ 
ต.วังขอนขวาง 

๘๓,๐๐๐.๐๐ เสร็จ
สิ้น 

เงิน
งบประมาณ 

๑๘ การพัฒนาดานตำบล
นาอยู 

 คอมพิวเตอรโนตบุก ๑๙,๙๐๐.๐๐ เสร็จ
สิ้น 

เงิน
งบประมาณ 

๑๙ การพัฒนาดานตำบล
นาอยู 

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ 

๖,๗๘๐.๐๐ เสร็จ
สิ้น 

เงินสะสม 

๒๐ การพัฒนาดานตำบล
นาอยู 

โครงการกอสรางลาน คสล. หมูที่ 
๔ จุดที่ ๑ บริเวณหนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ต.วังขอนขวาง 

๔๒๕,๐๐๐.๐๐ เสร็จ
สิ้น 

เงินสะสม 

๒๑ การพัฒนาดานตำบล
นาอยู 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
พรอมวางทอระบายน้ำและบอพัก 
หมูที่ ๔ ต.วังขอนขวาง 

๒๙๘,๐๐๐.๐๐ เสร็จ
สิ้น 

เงินสะสม 

๒๒ การพัฒนาดานตำบล
นาอยู 

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 
๔  บริเวณหลังสำนักงาน อบต.วัง
ขอนขวาง 

๑๓๔,๐๐๐.๐๐ เสร็จ
สิ้น 

เงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจ 

๒๓ การพัฒนาดานตำบล
นาอยู 

โครงการจัดซื้อครภัุณฑถังน้ำแบบ
ไฟเบอรกลาส 

๔๙๒,๐๐๐.๐๐ เสร็จ
สิ้น 

เงนิอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

๒๔ การพัฒนาดานตำบล
นาอยู 

โครงการติดตั้งกลองโทรทัศน
วงจรปดชนิดเครือขายในชุมชน 

๓๙๗,๐๐๐.๐๐ เสร็จ
สิ้น 

เงิน
งบประมาณ 

๒๕ การพัฒนาดานตำบล
นาอยู 

คาจางเหมาบริการโฆษณา 
เผยแพร และประชาสัมพันธ 

๖๙,๙๕๐.๐๐ เสร็จ
สิ้น 

เงนิ
งบประมาณ 

๒๖ การพัฒนาดานตำบล
นาอยู 

โครงการแขงขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธวันทองถ่ินไทย 
ประจำป ๒๕๖๓ 

๑๔๗,๓๐๐.๐๐ เสร็จ
สิ้น 

เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

๒๗ การพัฒนาดานตำบล
นาอยู 

โครงการปองกันและระงับ
โรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 
 

 

๑๔,๓๗๓.๐๐ เสร็จ
สิ้น 

เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

-๔๓- 



 

  ยุทธศาสตร 

โครงการ 

จำนวน
งบประมาณ 

สถานะ แหลงเงินที่ใช 

เสร็จ
สิ้น 

เงินสะสม 

๒๘ การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขางบานนายกองเมอืง 
แจมใส หมูที่ ๓ 

๑๔๙,๐๐๐.๐๐ เ ส ร็ จ
สิ้น 

เ งิ น
งบประมาณ 

๒๙ การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขางบานนายประทับ 
จันอับ หมูท่ี ๖ 

๒๐๙,๐๐๐.๐๐ 
เ ส ร็ จ
สิ้น 

เ งิ น
งบประมาณ 

๓๐ การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขางบานนายวิชัย บุญ
ชะนะ หมูที่ ๓ 

๒๒๙,๐๐๐.๐๐ 
เ ส ร็ จ
สิ้น 

เ งิ น
งบประมาณ 

๓๑ การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขางบานนายสังวาล 
คงรอด ชวง ๑ หมูที่ ๕ 

๖๔,๙๐๐.๐๐ 
เ ส ร็ จ
สิ้น 

เ งิ น
งบประมาณ 

๓๒ การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขางบานนายสังวาล 
คงรอด ชวง ๒ หมูที่ ๕ 

๔,๐๐๐.๐๐ 
เ ส ร็ จ
สิ้น 

เ งิ น
งบประมาณ 

๓๓ การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขางบานนายเหรียญ 
สวัสดี หมูท่ี ๖ 

๒๒๐,๕๐๐.๐๐ 
เ ส ร็ จ
สิ้น 

เ งิ น
งบประมาณ 

๓๔ การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขางบานนางจินดา 
นอยตั้ง หมูท่ี ๕ 

๑๕๔,๐๐๐.๐๐ 
เ ส ร็ จ
สิ้น 

เ งิ น
งบประมาณ 

๓๕ การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขางบานนายอภิชัย 
สวัสดี หมูท่ี ๔ 

๓๕๓,๕๐๐.๐๐ 
เ ส ร็ จ
สิ้น 

เ งิ น
งบประมาณ 

๓๖ การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขางบานสามหลัง หมู
ท่ี ๔ 

๑๑๙,๐๐๐.๐๐ 
เ ส ร็ จ
สิ้น 

เงินสะสม 

๓๗ การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

โครงการกอสรางคลังคาคลุม
เครื่องออกกำลังกาย จุดที่  ๑ 
หมูที่ ๑ บริเวณวัดดงแกว ต.วัง
ขอนขวาง 

๒๒๒,๐๐๐.๐๐ 

เ ส ร็ จ
สิ้น 

เงินสะสม 

๓๘ การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

โครงการกอสรางวางทอระบาย
น้ำ คสล. พรอมบอพัก หมูท่ี ๖ 
บริเวณขางบานนางรุงอรุณ สีดา
คณุ ต.วังขอนขวาง 

๗๔,๐๐๐.๐๐ 

เ ส ร็ จ
สิ้น 

เ งิ น
งบประมาณ 

๓๙ การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

ค าจ าง เห มาบ ริก าร โฆษ ณ า 
เผยแพร และประชาสัมพันธ 

๒๐,๙๗๖.๐๐ เ ส ร็ จ
สิ้น 

เ งิ น
งบประมาณ 

-๔๔- 



 
 

  ยุทธศาสตร โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

สถานะ 
แหลงเงินที่

ใช 
เสร็จสิ้น เงนิสะสม 

๔๐ การพัฒนาดาน
ตำบลนาอยู 

โครงการจัดซือ้ครุภัณฑหอกระจายขาว 

 
๓๙,๖๐๐.๐๐ 

เสร็จสิ้น 
เงนิ

งบประมาณ 
๔๑ การพัฒนาดาน

ตำบลนาอยู 
โครงการปรับปรุงผนังก้ันหองอลูมิเนียม
ภายในสำนักงาน อบต.วังขอนขวาง 

๕,๕๐๐.๐๐ 
เสร็จสิ้น 

เงนิ
งบประมาณ 

๔๒ การพัฒนาดาน
ตำบลนาอยู 

โครงการขนยายหอกระจายขาวระบบหอ
กระจายขาวประจำหมูที ่๕ 

๑๔,๕๐๐.๐๐ 
เสร็จสิ้น 

เงนิ
งบประมาณ 

๔๓ การพัฒนาดาน
ตำบลนาอยู 

โครงการกอสรางฐานเหล็กวางถังน้ำ 
๒๒๗,๐๐๐.๐๐ 

เสร็จสิ้น 
เงนิ

งบประมาณ 
๔๔ การพัฒนาดาน

ตำบลนาอยู 
โครงการซอมแซมปอมยาม ๑๒,๐๐๐.๐๐ เสร็จสิ้น เงนิ

งบประมาณ 

๔๕ การพัฒนาดาน
ตำบลนาอยู 

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา 

๒๙,๓๒๘.๐๐ เสร็จสิ้น เงนิอุดหนุน
ระบุ

วัตถุประสง
ค/เฉพาะกิจ 

๔๖ การพัฒนาดาน
ตำบลนาอยู 

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คน
พิการ และผูดอยโอกาส (ชุดยาเวชภัณฑ) 

๘๑๙,๐๐๐.๐๐ เสร็จสิ้น เงนิ
งบประมาณ 

๔๗ การพัฒนาดาน
ตำบลนาอยู 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขางบานนายเงิน สอฮอง ชวงท่ี ๑ หมูท่ี ๒ 

๘๖,๐๐๐.๐๐ เสร็จสิ้น เงนิ
งบประมาณ 

๔๘ การพัฒนาดาน
ตำบลนาอยู 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขางบานนายเงิน สอฮอง ชวงท่ี ๒ หมูท่ี ๒ 

๓๗๐,๐๐๐.๐๐ เสร็จสิ้น เงนิ
งบประมาณ 

๔๙ การพัฒนาดาน
ตำบลนาอยู 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบานนางทองแดง เมฆขุนทด หมูที่ ๕ 

๑๘๐,๐๐๐.๐๐ เสร็จสิ้น เงนิ
งบประมาณ

/เงิน
งบประมาณ 

๕๐ การพัฒนาดาน
ตำบลนาอยู 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑโตะ-เกาอี้ (มานั่ง
ยาว) อนุบาล หนาโฟเมกา, โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑโตะ-เกาอ้ี อนุบาล หนาโฟเมกา 

๑๕,๖๐๐.๐๐ เสร็จสิ้น เงนิอุดหนุน
ระบุ

วัตถุประสง
ค/เฉพาะกิจ 

๕๑ การพัฒนาดาน
ตำบลนาอยู 

โครงการสงเสรมิคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คน
พิการ และผูดอยโอกาส (อุปกรณทาง
การแพทย) 

๓๔๙,๓๕๐.๐๐ เสร็จสิ้น เงนิสะสม 

๕๒ การพัฒนาดาน
ตำบลนาอยู 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูที่ ๔ 
บริเวณขางสระน้ำสาธารณะ กวาง ๓ เมตร 
ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  

๖๕,๐๐๐.๐๐ เสร็จสิ้น เงนิสะสม 

๕๓ การพัฒนาดาน
ตำบลนาอยู 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูที่ ๖ 
บริเวณสายปาสัก กวาง ๓ เมตร ยาว 
๒,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  

๑๓๐,๐๐๐.๐๐ เสร็จสิ้น เงนิสะสม 

-๔๕- 



 

  ยุทธศาสตร 
โครงการ 

จำนวนงบประมาณ 
สถานะ แหลงเงินท่ีใช 
เสร็จสิ้น เงนิสะสม 

๕๔ การพัฒนาดาน
ตำบลนาอยู 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูที่ ๕ 
บริเวณขางนานายอำไพ สีสมุทร กวาง ๓ 
เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร  

๗๑,๐๐๐.๐๐ เสร็จสิ้น เงนิสะสม 

๕๕ การพัฒนาดาน
ตำบลนาอยู 

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ ๖ 
บริเวณถนนอางหวยหิน กวาง ๓ เมตร ยาว 
๒,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  
 

๔๙๐,๐๐๐.๐๐ เสร็จสิ้น เงนิ
งบประมาณ 

๕๖ การพัฒนาดาน
ตำบลนาอยู 

โครงการปรับปรุงเสรมิคันคลอง หมูที่ ๖ ๓๗,๕๐๐.๐๐ เสร็จสิ้น เงนิ
งบประมาณ 

๕๗ การพัฒนาดาน
ตำบลนาอยู 

โครงการวางทอระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี ๔ 

๒๙,๕๐๐.๐๐ เสร็จสิ้น เงนิ
งบประมาณ 

๕๘ การพัฒนาดาน
ตำบลนาอยู 

โครงการปรับปรุงคันคลองและทอระบายน้ำ 
หมูท่ี ๔ 

๒๕,๐๐๐.๐๐ เสร็จสิ้น เงนิ
งบประมาณ 

๕๙ การพัฒนาดาน
ตำบลนาอยู 

โครงการซอมแซมอาคารสูบน้ำ หมูท่ี ๔ ๒๓,๕๐๐.๐๐ เสร็จสิ้น เงนิ
งบประมาณ 

๖๐ การพัฒนาดาน
ตำบลนาอยู 

โครงการสงเสริมความฉลาดทางอารมณ
และความฉลาดทางปญญา 

๑๖,๔๐๐.๐๐ เสร็จสิ้น เงนิ
งบประมาณ 

๖๑ การพัฒนาดาน
ตำบลนาอยู 

โครงการสตัวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา 

๑๒,๐๙๐.๐๐ เสร็จสิ้น เงนิ
งบประมาณ 

๖๒ การพัฒนา
ศกัยภาพของ
ชุมชนให
เขมแข็ง 

โครงการปลูกพันธไมอนุรักษพันธุกรรมพืข
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

๕๕,๖๐๐.๐๐ เสร็จสิ้น เงนิ
งบประมาณ 

๖๓ การพัฒนาดาน
ตำบลนาอยู 

คาจางเหมาบริการปรับปรุงภูมทิัศนพื้นที่ใน
เขตตำบลวังขอนขวาง 

๑๖๐,๐๐๐.๐๐ เสร็จสิ้น เงนิ
งบประมาณ 

๖๔ การพัฒนาดาน
ตำบลนาอยู 

เบ้ียยังชีพผูัสูงอายุ ๑,๖๓๑,๐๐๐ เสร็จสิ้น เงิน
งบประมาณ 

๖๕ การพัฒนา
ศักยภาพของ
ชุมชนให
เขมแข็ง 

เบ้ียยังชีพผูพิการ ๕๒๖,๒๐๐ เสร็จสิ้น เงิน
งบประมาณ 

๖๖ การพัฒนาดาน
ตำบลนาอยู 

เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส ๒,๐๐๐ เสร็จสิ้น เงิน
งบประมาณ 

๖๗ การพัฒนา
ศักยภาพของ
ชุมชนให
เขมแข็ง 

โครงการติดตั้งกลองวงจรปด จำนวน ๘ ตัว ๓๙๗,๐๐๐ เสร็จสิ้น เงิน
งบประมาณ 

-๔๖- 



 

 
ยุทธศาสตร 

โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
สถานะ 
เสร็จสิ้น 

แหลงเงินที่
ใช 

เงนิสะสม 
๖๘ การพัฒนาดาน

ตำบลนาอยู 
จัดซื้ออุปกรณกีฬา  ๕๗,๙๕๐ เสร็จสิ้น เงนิ

งบประมาณ 
๖๙ การพัฒนาดาน

ตำบลนาอยู 
จางเหมาบริการตออายุเว็ปไซต อบต.วัง
ขอนขวาง 

๒๑,๐๐๐ เสร็จสิ้น เงิน
งบประมาณ 

๗๐ การพัฒนาดาน
ตำบลนาอยู 

จางเหมาจัดทำสื่อปายประชาสัมพันธ  ๓๖,๐๐๐ เสร็จสิ้น เงิน
งบประมาณ 

๗๑ การพัฒนาดาน
ตำบลนาอยู 

โครงการรณรงคและปองกันโรคไขหวัดนก
น้ำยาเคมี ทรายกำจัดยุง 

 

๑๒๐,๐๐๐ เสร็จสิ้น เงิน
งบประมาณ 

๗๒ การพัฒนาดาน
ตำบลนาอยู 

โครงการชวยเหลือประชาชนดานการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครวัที่
ประสบความเดือดรอน ประจำป ๒๕๖๓ 

๓๐๖,๕๔๔ เสร็จสิ้น เงิน
งบประมาณ 

๗๓ การพัฒนาดาน
ตำบลนาอยู 

โครงการใหความชวยเหลือประชาชนดาน
การสงเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตโรคติด
เชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ 

๓๐,๘๐๐ เสร็จสิ้น เงิน
งบประมาณ 

๗๔ การพัฒนาดาน
ตำบลนาอยู 

โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายา
ลักษณสมเดจ็พระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

๑๒,๙๓๒ เสร็จสิ้น เงิน
งบประมาณ 

๗๕ การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ 

อุดหนุนจางครูอัตราจางสอนภาษาอังกฤษ
และนาฎศิลปใหกับโรงเรียนบานวังขอน
ขวาง 

๒๒๔,๐๐๐ เสร็จสิ้น เงินอุดหนุน
ระบุ

วัตถุประสง
ค/เฉพาะกิจ 

๗๖ การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ 

คาใชจายสาธารณปูโภค ๒๑,๗๐๐ เสร็จสิ้น เงิน
งบประมาณ 

๗๗ การพัฒนาดาน
ตำบลนาอยู 

อาหารเสริมนม ๒๖๗,๙๔๐.๔๖ เสร็จสิ้น เงนิอุดหนุน
ระบุ

วัตถุประสง
ค/เฉพาะกิจ 

๗๘ การพัฒนาดาน
ตำบลนาอยู 

โครงการอาหารกลางวัน ๓๑๐,๐๐๐ เสร็จสิ้น เงินอุดหนุน
ระบุ

วัตถุประสง
ค/เฉพาะกิจ 

๗๙ การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ 

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 
 
 

 

๕๐,๐๐๐ เสร็จสิ้น เงินอุดหนุน
ระบุ

วัตถุประสง
ค/เฉพาะกิจ 

-๔๗- 



 

 
ยุทธศาสตร โครงการ 

จำนวน
งบประมาณ 

สถานะ 
เสร็จสิ้น 

แหลงเงินที่
ใช 

เงนิสะสม 
๘๐ การพัฒนาดาน

ตำบลนาอยู 
อุดหนุนการจัดงานแผนดินสมเด็จพระ
นารายณ 

๒๘,๐๐๐ เสร็จสิ้น เงินอุดหนุน
ระบุ

วัตถุประสง
ค/เฉพาะกิจ 

๘๑ การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ 

โครงการอบรมจิตอาสา ๖๘,๑๗๕ เสร็จสิ้น เงิน
งบประมาณ 

๘๒ การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ 

ซอมแซมครภุัณฑสำนักงาน ๑๗๙,๘๙๒.๘๓ เสร็จสิน้ เงิน
งบประมาณ 

๘๓ การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อวัสดุกอสราง ๑๑๕,๗๐๔ เสร็จสิ้น เงิน
งบประมาณ 

๘๔ การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๕๗,๗๐๓ เสร็จสิ้น เงิน
งบประมาณ 

๘๕ การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ 

จัดซือ้วัสดุไฟฟา ๓๒,๐๗๔ เสร็จสิ้น เงิน
งบประมาณ 

๘๖ การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ 

จัดซือ้ยางมะตอย ๒๗,๐๐๐ เสร็จสิ้น เงิน
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๔๘- 



 

-๔๙- 

ผลการประเมินความพงึพอใจ 

ของประชาชนทีมีต่อผลการดําเนินงาน (โครงการ/กจิกรรม)ของประชาชนทีมีต่อผลการดําเนินงาน (โครงการ/กจิกรรม)    

ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังขอนขว้างขององค์การบริหารส่วนตําบลวงัขอนขว้าง  

ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกจิกในการพฒันาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นารบ้านเมืองทีดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็น

การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด  การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด    

ปีงบประมาณ  พ.ศปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖. ๒๕๖๒๒  

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงัขอนขวา้งไดใ้ชแ้บบประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อผลการดาํเนินงาน 

(โครงการ/กิจกรรม) ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงัขอนขวา้งในการพฒันาและส่งเสริมการบริหารกิจการ

บา้นเมืองทีดี  ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพฒันา รวมทงัการเปลียนแปลงของชุมชนตามตวัชีวดั

ทีกาํหนดไวเ้ป็นเครืองมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลวงัขอนขวา้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึงการประเมินความพึงพอใจนนัเป็นการประเมินใน

ภาพรวมทงัปีงบประมาณ  มีรายละเอียด  ดงันี  
 

ยทุธศาสตร์การพฒันา   มีทังหมด  ๑๐  ด้าน    

๑.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาํริ 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

๓.  ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 

๔.  ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๕.  ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

๖.  ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน 

๗.  ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทียว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

๘.  ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด ี

๙.  ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

๑๐. ยทุธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 
 

ประเด็นการพัฒนา  มีทังหมด  ๙  ประเด็น 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

๔.  มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 

๕.  มีความโปร่งใสในการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 

๖.  มีการดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีกาํหนด 

๗.  ผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมนาํไปสู่การแก้ไขปัญหา 

๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

๙.  ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 



 

-๕๐- 

๑.  วิธีการประเมิน 

๑.๑  กาํหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 

-  กาํหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 

    แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อผลการดาํเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงัขอนขวา้งในการพฒันาและส่งเสริมการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดีในภาพรวม

ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

-  สุ่มประเมินประชากรในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงัขอนขวา้งทงั ๖ หมู่บา้นๆ ละ ๑๐ คนๆ ละ ๑ ชุด รวมเป็น 

๖๐ คน 

 ๑.๒  กาํหนดระยะเวลาในการประเมิน 

  -  ประเมินหลงัสินปีงบประมาณ  สาํรวจในช่วงเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๑.๓  ดําเนินการประเมิน 

 -  ลงพนืทีและทาํการสุ่มประเมินประชากร        

ชือชุมชน 
จํานวนประชากรเป้าหมาย 

ทีทําแบบประเมิน 

๑.  หมู่ที  ๑  ดงแกว้ ๑๐ 

๒.  หมู่ที  ๒  วงัขอนขวา้ง ๑๐ 

๓.  หมู่ท ี ๓  วงัขอนขวา้ง ๑๐ 

๔.  หมู่ท ี ๔  ห้วยววัตาย ๑๐ 

๕.  หมู่ที  ๕  วงัขอนขวา้ง ๑๐ 

๖.  หมู่ที  ๖  วงัทอง ๑๐ 

รวมประชากรเป้าหมาย ๖๐   คน 

 

๑.๔   เกบ็รวมรวมแบบประเมินและข้อมูลทีได้จากการแบบประเมิน 

  -  เก็บรวมรวมแบบประเมินทงัหมด  ๖๐  ชุด   

  -  บนัทึกขอ้มูลจากแบบประเมินทงัหมด  ๖๐  ชุด 

๑.๕  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 

  ๑.๕.๑  วิเคราะห์ขอ้มูลทวัไปของผูท้าํแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 

๑.๕.๒  วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดาํเนินงานฯ  ตามยุทธศาสตร์การพฒันาและประเด็นการประเมินของ 

อปท.ในเขตจงัหวดั  โดยการหาค่าความพึงพอใจ  ดงันี 

 

 

 



 

คะแนนนความพึงพอใจในแตล่ะประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแตล่ะประเดน็การพัฒนา 

(๖๐๐  คะแนน)   

-๕๑- 

 

๑)  ตามยุทธศาสตร์การพฒันา (ภาพรวมทงัหมด) 

-  คะแนนความพึงพอใจเตม็ทงัหมดในแต่ละยทุธศาสตร์  ๒,๔๐๐  คะแนน  

                                                               (๔ x ๑๐ x ๖๐) 

    ๑.๑)  ระดบัคะแนน    ๐ – ๘๐๐    คะแนน ระดบั  ไม่พอใจ 

    ๑.๒)  ระดบัคะแนน ๘๐๑ – ๑,๖๐๐    คะแนน ระดบั  พอใจ 

    ๑.๓)  ระดบัคะแนน   ๑,๖๐๑ – ๒,๔๐๐     คะแนน ระดบั  พอใจมาก 

-  การคาํนวณหาค่าร้อยละ  ดังน ี

 

 

 
 

๒)  ตามประเดน็การพฒันา (ภาพรวมทังหมด) 

-  คะแนนความพึงพอใจเตม็ทังหมดในแต่ละประเดน็การพัฒนา  ๖,๐๐๐  คะแนน 

                  (๔ x ๑๐ x ๖๐) 

    ๑.๑)  ระดบัคะแนน    ๐ – ๘๐๐    คะแนน ระดบั  ไม่พอใจ 

    ๑.๒)  ระดบัคะแนน ๘๐๑ – ๑,๖๐๐    คะแนน ระดบั  พอใจ 

    ๑.๓)  ระดบัคะแนน   ๑,๖๐๑ – ๒,๔๐๐     คะแนน ระดบั  พอใจมาก 

-  การคาํนวณหาค่าร้อยละ  ดังน ี

 

 

 

 

๓)  ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ 

  -  คะแนนความพึงพอใจเตม็ทังหมดในแต่ละประเดน็การพัฒนา  ๖๐๐  คะแนน 

                                           (๑๐ x ๖๐) 

  ๓.๑)  ระดบัคะแนน   ๐ – ๒๐๐   คะแนน  ระดบั  ไม่พอใจ 

    ๓.๒)  ระดบัคะแนน   ๒๐๑ – ๔๐๐    คะแนน  ระดบั  พอใจ  

    ๓.๓)  ระดบัคะแนน   ๔๐๑ – ๖๐๐   คะแนน  ระดบั  พอใจมาก 

-  การคาํนวณหาค่าร้อยละ  ดังน ี

    

 

 

 

 

 

 

 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ 

(๒,๔๐๐  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์   = 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นฯ   = 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแตล่ะประเดน็การพัฒนา 

(๒,๔๐๐  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ประเดน็การพัฒนา   = 



 

-๕๒- 

๒.  ผลการประเมินความพงึพอใจของประชาชนทีมีต่อผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การ

บริหารส่วนตําบลวังขอนขว้างในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกจิการบ้านเมืองทีดีในภาพรวม ตาม

ยุทธศาสตร์และประเด็นการพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ดังนี 

 

ส่วนที  ๑  ข้อมูลทัวไป 

 

๑.  จํานวนประชากรทีทําแบบประเมิน   จํานวน   ๖๐   คน 

  ๑.๑  เพศ   ชาย จาํนวน   ๒๔   คน  

๑.๒  เพศ   หญิง   จาํนวน   ๓๖   คน   

 

๒.  อายุ 

๒.๑   ตาํกวา่  ๒๕  ปี     จาํนวน   ๑๓  คน   

  ๒.๒  ระหวา่ง  ๒๕ - ๔๐  ปี  จาํนวน    ๒๒ คน   

  ๒.๓  ระหวา่ง  ๔๑ - ๖๐  ปี  จาํนวน   ๑๖ คน  

  ๒.๔  มากกวา่  ๖๐  ปี      จาํนวน   ๙ คน   

 

 

๓.  การศึกษา 

  ๓.๑  ตาํกวา่ประถม/ประถมศึกษา  จาํนวน      ๒๖ คน   

  ๓.๒  มธัยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า         จาํนวน  ๒๖ คน    

  ๓.๓  ปริญญาตรี       จาํนวน        ๘ คน    

  ๓.๔  สูงกวา่ปริญญาตรี      จาํนวน   ๐    คน 

    

 

๔.  อาชีพ 

  ๔.๑  รับราชการ     จาํนวน  ๒ คน  

  ๔.๒  รับจา้ง/เกษตรกร    จาํนวน  ๖ คน 

  ๔.๓  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั จาํนวน  ๓๙ คน 

  ๔.๔  นกัเรียน/นกัศึกษา    จาํนวน  ๑๑ คน 

  ๔.๕  อืนๆ     จาํนวน  ๒ คน 

 

 

 

 



 

-๕๓- 

ส่วนที  ๒  ผลการประเมินความพึงพอใจฯ 

๒.๑  สรุปตามยุทธศาสตร์การพฒันา  (ภาพรวมทังหมด) 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 
คะแนนความพงึพอใจ 

(เต็ม  ๒,๔๐๐ คะแนน) 

ระดับ 

ความพงึพอใจ 

๑.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นตาํบลน่าอยู ่ ๒,๐๖๕ พอใจมาก 

๒.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นศกัยภาพของชุมชนให้เขม้แขง็ ๒,๐๘๘ พอใจมาก 

๓.  ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ ๒,๐๕๔ พอใจมาก 

๔.  ยทุธศาสตร์ดา้นระบบการบริหารจดัการ ๒,๑๖๕ พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๙,๖๐๐  คะแนน) ๘,๓๗๒ พอใจมาก 

๒.๒  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  (ภาพรวมทังหมด) 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 
ระดับความพงึพอใจ (%)  

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสานตอ่แนวทางพระราชดาํริ ๗๓.๔๓ - - 

๒.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา ๗๓.๘๕ - - 

๓.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเกษตรกร ๗๕.๐๗ - - 

๔.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสงัคม ๗๗.๑๓ - - 

ภาพรวม ๗๔.๘๗   

๓.  สรุปผลการประเมินความพงึพอใจ 

 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อผลการดาํเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงัขอนขวา้งในการพฒันาและส่งเสริมการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดีในภาพรวมตาม

ยทุธศาสตร์และประเด็นการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  พบวา่ 

๓.๑  ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๗๔.๘๗   

๔.  การวิเคราะห์ผลการประเมินความพงึพอใจ 

 ๔.๑ วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ  

ตามทีอบต.ได้ดาํเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยแบ่งช่วงของผลการประเมินออกเป็น ๓ 

ระดบั  คือ  ไม่พอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซึงผลการประเมินอยูใ่นระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ   ๗๔.๘๗   

 ๔.๒  วิเคราะห์สาเหตุของผลการประเมินทีได้  

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินในขอ้  ๔.๑  จะเห็นไดว้่าประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อการดาํเนินงานของ 

อบต. มากกวา่ปีทีผ่านมา  เหตผุลทีทาํใหผ้ลการประเมินสูงกวา่ปีทีผา่นมานนั  อาจจะมาจากองคก์ารบริหารส่วน

ตําบลวงัขอนขว้างสามารถแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้ม และมีโครงการโปร่งใสในการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม  ทาํให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากใน

การดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงัขอนขวา้งโดยขอ้มูลทีจะทาํใหห้าสาเหตุไดค้ือ  การเปลียนแปลง

ของชุมชนตามตวัชีวดัทีเลือก   



 

-๕๔- 

 

๕.  ข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจ  คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

วงัขอนขวา้งมีขอ้เสนอแนะต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงัขอนขวา้งดงันี 

๕.๑  องค์การบริหารส่วนตาํบลวงัขอนขวา้งควรจะดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร์ให้

บรรลุผลสาํเร็จใหม้ากกว่านี   

๕.๒  หากไม่สามารถดาํเนินการเนืองจากเหตุผลใดก็ควรจะชีแจงให้ประชาชนเขา้ใจ และตอ้งหาทางแกปั้ญหา

ให้กับประชาชนได ้ เมือประชาชนไดเ้ขา้ใจและปัญหาไดถู้กแกไ้ขแลว้ก็จะทาํให้ประชาชนมีความพึงพอใจใจ

ต่อองคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงัขอนขวา้งดีขึน   

๕.๓  องค์การบริหารส่วนตําบลวงัขอนขวา้งสามารถนําผลการประเมินความพึงพอใจนีไปปรับปรุงการ

ดาํเนินงานใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน ซึงรายละเอียดตามทีไดแ้สดงในผลการประเมินความพึงพอใจขา้งตน้แลว้ 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๕๕- 

  
 
 
 
 
 
 

จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตาและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กาบริหารส่วน
ตำบลวังขอนขว้างปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  มีข้อเสนอแนะดังนี้    

 ปัญหา 
(๑)  มีบางหมู่บ้านที่ยังไม่มไีฟฟ้าส่องสว่างและบางหมู่บ้านมไีม่เพียงพอ 
(๒)  ถนนยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกหมู่บ้าน   
(๓)  มีโครงการบางในแผนที่งบประมาณยังมีความคลาดเคลื่อนจากการประมาณราคาเพ่ือ

การพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น  

(๔)  มโีครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปญัหาต่อประชาชนได้ 
ข้อเสนอแนะ  
(๑)  เห็นควรพิจารณาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้หมู่บ้านอย่างเพียงพอ  เพื่อให้การสัญจรไป

มาได้สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยเสนอแนะให้ติดตั้งไฟฟ้าสอ่งสว่างดังน้ี 
   (๑.๑)  ตดิต้ังไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอต่อประชาชน 

(๒)  เห็นควรพิจารณาดำเนินการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ก่อสร้างถนนให้สามารถสัญจรไป-มา
ไดส้ะดวก  และเพียงพอ  

(๓)  ในการท่ีจะดำเนินโครงการนั้น  จะตอ้งเปลี่ยนแปลงแผนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๒/๑  
ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมปรับปรุงโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๐   

(๔)  ให้พิจารณาดำเนินโครงการท่ีได้ตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วให้ครบทุกโครงการ เพื่อให้
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

 
 

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

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


