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1.1 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
   การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย           
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จึงเป็นการติดตาม
ผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
 1.1 ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้ว หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
 1.2 ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตรวจสอบดูว่า
แผนงานโครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้ งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
 1.3 ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 1.4 ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด   
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-
2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่แวดล้อม
ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
 บทสรุปของความส าคัญ คือ การน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่า     
ในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ               
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น
เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้
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จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผล  ซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควร
ด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเ พ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
 1.2.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งป รับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ          
และประสิทธิผล 
 1.2.2 เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
 1.2.3 เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงานโครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
 1.2.4 เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
 1.2.5 เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในจังหวัดสระแก้ว 
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
 1.2.6 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  
       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
 (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 1.3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
           คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
           1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
           2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
           3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
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           4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 
จ านวน 2 คน  

           คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้ว ดังนี้ 
  1) ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และห้วงเวลาให้
เหมาะสมกับแผนงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
  2) ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด   
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้ บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 1.3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  ได้ก าหนด     
แนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
  (1) การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) สร้างเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ   
  (3) ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้
ก าหนดไว้   
  (4) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละโครงการ
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบการพรรณนาเปรียบเทียบ    
การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์  (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตาม          
ความเหมาะสมของพ้ืนที ่
 (5) คณะกรรมการติดตามฯ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 (6) ผู้บริหารท้องถิ่น สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    
ต่อสภาท้องถิ่น  

(7) สภาท้องถิ่น จัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อรับทราบผลจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุมแห่งสภาท้องถิ่นสามารถอภิปรายและเสนอความเห็นในที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นเสนอความเห็นหรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
 (8) ผู้บริหารท้องถิ่น ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่สภาท้องถิ่นรับทราบ เสนอความเห็น 
หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่น ในสภาท้องถิ่น แล้วส่งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (9) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรับทราบผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และเสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่น 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบ 
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 (10) ผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว โดยต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
           (11) การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ    
ในส านัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 1.3.3 การรายงานผล 
              คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจั งหวัดสระแก้ว มีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อย  
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รับทราบ/ตั้งข้อสังเกต/เสนอความเห็น ป ระกาศ ผ ล การติ ด ต าม แ ล ะ
ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ให้
ป ระชาชน ในจั งห วัดสระแก้ ว       
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดั งกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

รับทราบ/ตั้งข้อสังเกต/เสนอความเห็น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น 
รายงานผล เสนอ 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
       เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้ใน       
การติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดย   
การสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่  แบบสอบถาม (Questionnaires)                       
แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสั งเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพ พ้ืนที่ ทั่ ว ไป          
อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน 
แบบต่างๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล    
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 1.4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1) ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
      - ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้ว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
               - สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบการประเมิน และสรุปภาพรวมของรอบการประเมินที่
ผ่านมาทุกครั้ง 
               - รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 2) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) 
ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว        
 3) ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้วมาปฏิบัติงาน 
 4) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็น
โครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 5) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่
ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
 6) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome 
and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจ
หรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
 ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ระดับอ าเภอทั้ง 9 อ าเภอ ในจังหวัดสระแก้ว เพราะว่ามี
ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
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 1.4.2 วิธีในการติดตามและประเมินผล 
           คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
ก าหนดแนวทางวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
           1) แนวทางและวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
               - ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
  - เครื่องมือ  
  - กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
               - การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
มีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
            - การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าไว้
แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) หรือวัด 
(measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษา
ได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 1.4.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
           คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
ก าหนดเครื่องมือทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
           1) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview)    
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
           2 ) การสั ง เกต (Observations) ป ระกอบด้ วย  (1 ) การสั ง เกตแบบมี ส่ วน ร่ วม  (Participant 
observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้าน
หรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการ
สังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   3) การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความ
พึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม 
 4) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สาเหตุของปัญหา การวิเคราะห์ SWOT แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์    
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
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1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
 1.5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
 1.5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้อ งถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
 1.5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 1.5.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
 1.5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 1.5.6 การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ปลัด/รองปลัด ผู้ บริหารระดับส านัก/
กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุ 
มีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
 1.5.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 1.5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในจังหวัดสระแก้ว 
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ส่วนที่ ๒ 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล 

 
   2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย 
 วิสัยทัศน์ 
  “การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีคุณภาพ ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” 
 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนา   
    ยุทธศาสตร์ที่  1  การคมนาคมสะดวก 
                   ยุทธศาสตร์ที่  2  ประชาชนมีคุณภาพ 
                   ยุทธศาสตร์ที่  3  ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร 
                   ยุทธศาสตร์ที่  4  เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
                    ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหารจัดการ  
      
            เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
       กลยุทธ์ 
    - การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน สะดวก 

ปลอดภัย เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่ายด้านโลจิสติกส์ 
    - การด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน  
    สะพาน คลอง 
    - ส่งเสริมการจัดระบบผังเมืองจังหวัด เพื่อการใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นระบบ 
    และมีประสิทธิภาพ 
    - พัฒนาแหล่งน้ า อ่างเก็บน้ า ฝาย คู คลอง เพ่ือการอุปโภคบริโภคตลอดจน 
    ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
    - สนับสนุนส่งเสริมด้านวิชาการ บุคลากร เครื่องจักรกล ให้กับหน่วยงานส่วน 
    ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด เพื่อพัฒนาด้าน 
    โครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต 
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       กลยุทธ์ 
- ส่งเสริมนโยบายการจัดระเบียบสังคม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรเครือข่าย ภาคประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ซึ่งรัฐบาลก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน “วาระแห่งชาติ” 

    - ส่งเสริมสนับสนุนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือ 
    ประชาชนได้ทันท่วงที สามารถเข้าถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน 
    ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ 
    - ให้การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนชรา  

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   เป้าประสงค์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้ 
       กลยุทธ์   
    - พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการประกอบ 
    อาชีพที่ยั่งยืน มีรายได้มั่นคง 
    - ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
    - ส่งเสริมการด ารงชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   เป้าประสงค์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน 
       กลยุทธ์ 
    - จัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภค การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ  
    สถานที่ท่องเที่ยว สนามกีฬา สถานที่พักผ่อน สวนสาธารณะ 
    - ส่งเสริมให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สะดวกและเพียงพอ 
   เป้าประสงค์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 
        กลยุทธ์ 

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาให้ทันสมัย เพื่อยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
- ส่งเสริมการเรียนการสอน พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและให้ความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้าง
การเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
- ส่งเสริมท านุบ ารุง ฟื้นฟูศาสนาและวัฒนธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
โบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 
- ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬา
ให้เพียงพอ แก่เด็กและเยาวชน 
- ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 
 

   เป้าประสงค์การพัฒนาด้านการเกษตร 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแกว้ ปีงบประมาณ 2563 

10 

       กลยุทธ์ 
- ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการ
เป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน 
- ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพและ
ส่งเสริมปลูกพืชทางการเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรทฤษฎีใหม่ 
- ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตร สู่มาตรฐานสากล การปรับปรุงปัจจัยการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพ 

    - ส่งเสริมให้มีตลาดเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร 
- สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ  
ชนิด และราคาของสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

   เป้าประสงค์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       กลยุทธ์ 

-พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ตลอดจนฟื้นฟูอนุรักษ์บริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ า 
- ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการปลูกป่าเพ่ือลดปัญหาโลกร้อน รณรงค์ปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนในจังหวัดสระแก้ว อนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 

   เป้าประสงค์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและตลาดการค้าชายแดน 
       กลยุทธ์ 

- ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ฟ้ืนฟูการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ 
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน 
- ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ด้วยการฟ้ืนฟูและจัดระเบียบเพ่ือคงสภาพการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สวยงาม และหลากหลายโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวให้หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือก
ให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ 
- ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ัง
สร้างความเชื่อม่ันให้แก่นักท่องเที่ยวทางด้านความปลอดภัย 
 
 
 
 
 

   เป้าประสงค์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 
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       กลยุทธ์ 
-บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยวางแผน ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้
เกิดความสุจริตและมีประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรโดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมเสนอความคิดเห็น ปัญหา แนวทางแก้ไข และ
มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
- พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นศูนย์รวม
แหล่งข้อมูลท้องถิ่น สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานสร้าง
นวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิผล 
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทัศนคติ และทักษะทั้งในด้านการ
ปฏิบัติงาน ด้านวิชาการ การให้บริการประชาชน และเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้แก่
ข้าราชการ พนักงาน ในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งป้องกันและควบคุมก ากับดูแล การ
ปฏิบัติงานของข้าราชการอย่างจริงจัง เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน และเป็นการสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับประชาชน 
- ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ปรับปรุง
สถานที่ปฏิบัติราชการและเครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีความทันสมัย และน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ 
- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความส าคัญของระบอบประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนขึ้นเป็นองค์กรภาคประชาชนใน
รูปแบบต่าง ๆ และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถมีกิจกรรมทางการเมือง และมีส่วนร่วม
ทางการเมือง โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
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 2.2 แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ก าหนด
ประเด็นการติดตามและประเมินผล ตามแนวทางของมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  22  ตุลาคม  2562  ดังนี้    

2.2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
 2.2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

รูปแบบการประเมิน ตามข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 

2.2.3 การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ  
มีการจัดเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือ แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และการสังเกต สัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่  
เพ่ือเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  

2.2.42.2.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  (1) ประชากร   

- ประชาชนที ่อยู ่ในเขตพื้นที ่โครงการที ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
ด าเนินการ โดยแบ่งเป็น 9 อ าเภอ ดังนี้ 
   (1) อ าเภอเมืองสระแก้ว 
   (2) อ าเภอเขาฉกรรจ์ 
   (3) อ าเภอวังน้ าเย็น 
   (4) อ าเภอวังสมบูรณ์ 
   (5) อ าเภอคลองหาด 
   (6) อ าเภอวัฒนานคร 
   (7) อ าเภออรัญประเทศ 
   (8) อ าเภอตาพระยา 
   (9) อ าเภอโคกสูง 
 - กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดขึ้น 

            (2) กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ 
 - ประชาชนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ประเมินความพึงพอใจ โดยการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ พูดคุยกับประชาชน และส ารวจโครงการ  

 - ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  
 ประเมินความพึงพอใจ โดยการแจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์      
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2.2.52.2.5 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน   
  แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบไปด้วย 

(1) การประเมินในรูปแบบคณะกรรมการ  
  การประเมินผลยุทธศาสตร์/โครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการ

ประเมินในรูปแบบคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว 

(2) แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน / กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
     (2.1) ประเมินจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสระแก้ว ว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ พูดคุยกับประชาชน และส ารวจ
โครงการ 
                         (2.2) ประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินงานโดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว โดยการแจกแบบสอบถาม แบบแสดงความคิดเห็น จากการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์        
ผู้ที่เข้าร่วมงาน  

2.2.2.62.6 วิธีการรวบรวมข้อมูล    
  (1)  ติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแบบรายงาน  
เพ่ือวิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร  
  (2)  ลงพื้นที่ด าเนินการเพ่ือสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ และพิจารณาผลการด าเนินงาน 
จากสภาพแวดล้อมของสถานที่ด าเนินการ 
  (3) ประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมตามกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด    
  (4) รวบรวมข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจเพ่ือประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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2.2.72.2.7 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล   
 

แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

หมาย
เหตุ 

1.ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและ ข้อมูล
พื้นฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของ แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ   

   

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุ และจ านวนประชากร ฯลฯ 

   

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่นการศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ฯลฯ 

   

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

   

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร  การประมง  
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

   

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ-ถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

   

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

   

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือ การใช้ข้อมูล จปฐ.  

   

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการ ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

หมาย
เหตุ 

2. การวิเคราะห์  
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0  

   

2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

   

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

   

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

   

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น   การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

   

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จดุแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน)O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat (อุปสรรค) 
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แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
หมาย
เหตุ 

3. ยุทธศาสตร์  
3 .1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3 .2 ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  

 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
3.4 วิสัยทัศน์  
 
 
 
3.5 กลยุทธ์  
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์  
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning)  

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

   

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

   

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลกั
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

   

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาส และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

   

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

   

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุน ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

   

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
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แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
หมาย
เหตุ 

3.8 แผนงาน  
 
 
 
 
 
 
3.9 ความ
เชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม  
 
 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ใน เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

   

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/ 
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งช าติ  ฉบั บ ที่  12 Thailand 4.0 แผน พั ฒ นาภ าค /
แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

รวมคะแนน    
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แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
หมาย
เหตุ 

1.การสรุป
สถานการณ ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่ วน ท้ อ งถิ่ น  (ใช้ ก ารวิ เค ราะห์  SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม) 

   

2.การประเมินผล
การน า แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่  สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ ที่ ได้ก าหนดไว้  2) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
(Impact) โครงการที่ด าเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 

   

3. การประเมินผล
การน า แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ  คือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรมงาน
ต่างๆ ที่  ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ห รื อ ไม่  ซึ่ ง เป็ น ไป ต าม ห ลั ก ป ร ะสิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่ วยงาน  2) วิ เคราะห์ ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระท บ ( Impact) 
โครงการที่ด าเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

   

4. แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในมิติต่างๆ        
จนน าไปสู่ การจัดท าโครงการพัฒ นาท้ องถิ่น โดยใช้  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration)  กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ 
ที่สอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  
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แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
หมาย
เหตุ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจน
ของชื่อ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

   

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชั ด เจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการ และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

   

5.3 เป้าหมาย  
(ผลผลิต ของ
โครงการ)  
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้อง ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

   

5.4 โครงการมีความ  
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

   

5.5 เป้าหมาย  
(ผลผลิต ของ
โครงการ)  
มีความ สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) 
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
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5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศ รษฐกิ จ  ไป สู่  Value–Based Economy หรือ เศ รษ ฐกิ จที่
ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม  

   

5.7 โครงการ
สอดคล้อง กับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใด ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

   

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหา ความยากจน
หรือการ เสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
ภายใตห้ลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน 
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

   

5.9 งบประมาณ มี
ความ สอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการ จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภ าพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่
ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 
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5.10 มีการ
ประมาณการ ราคา
ถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

   

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด ( KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ ส าม ารถวั ด ได้  (measurable) ใช้ บ อกป ระสิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้ บอกประสิทธิภ าพ (efficiency) ได้  เช่ น      
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาด
ว่าจะได้รับ) 

   

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ ควรค านึงถึง  
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้  
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

   

รวมคะแนน     
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แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
(ประเภทโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน) 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  ขอความร่วมมือจากท่านในการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานในโอกาสต่อไป 

 ค าชี้แจง : โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่างหรือท าเครื่องหมาย () ในช่อง  หน้าข้อความที่เห็นว่า
ถูกต้องตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว แบบสอบถามแบ่งออกเป็นสามส่วน ดังต่อไปนี้
  

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ             ชาย                    หญิง   
2. อายุ             ไม่ถึง 20 ปี           20-40 ปี         41-60  ปี              61 ปีขึ้นไป 
3. อาชีพ           เกษตรกร             ค้าขาย              ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ     รับจ้างทั่วไป  
4. สถานภาพ     โสด       สมรส          หย่า/หม้าย 

ส่วนที่ 2   ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

ล าดับ 
ที ่ หัวข้อการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

5 
มาก 
 4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 2 

น้อย
ที่สุด 
 1 

1. โครงการมคีวามสอดคล้องโดยตรงกับความต้องการของประชาชน เพียงใด       

2. โครงการมีการตอบสนอง และแกป้ัญหาได้ตรงจุด เพียงใด      

3. โครงการได้เปดิโอกาสให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมสี่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นมากน้อยเพียงใด   

     

4. โครงการได้รบัการสนับสนุนงบประมาณเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด      

5. โครงการที่มีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ มากน้อยเพียงใด      

6. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการด าเนินโครงการมากน้อยเพียงใด      

7. โครงการมีวิธีการ หรือรูปแบบการจัดกิจกรรมเหมาะสมมากน้อยเพียงใด      

8. โครงการมีการก าหนดห้วงเวลาในการด าเนินงานตามโครงการเหมาะสม
มากน้อยเพียงใด 

     

สรุป ท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการนี ้ในภาพรวมอย่างไร      
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ส่วนที่ 3  ปัญหา  ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1.  ท่านคิดว่าปัญหา สาเหตุ หรือข้อจ ากัดในการด าเนินโครงการคืออะไร 
 ........................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................. ........................................... 
2.  ข้อเสนอแนะ 
   ............................................................................................................................. ...........................................
 ..................................................................................................................................................................... ... 
3.  แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ...................................................................................................... ..................................................................
 ............................................................................................................................. ...........................................
4.  ท่านคิดว่าโครงการนี้ควรด าเนินการต่อไป หรือขยายผล หรือยกเลิกหรือไม่ เพราะเหตุใด ในกรณีที่ท่านเห็น
ว่าควรด าเนินการต่อไป  ท่านคิดว่าควรพัฒนาโครงการอย่างไร 
 ......................................................................................................................... ...............................................
 ............................................................................................................................. ........................................... 

 
ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

กองแผนและงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
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แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น (ประเภทโครงการค่าใช้สอย) 
โครงการ............................................................................................... 

วันที่ ............................. 
ณ .......................................................... 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  ขอความร่วมมือจากท่านในการประเมินผลการเข้าร่วมโครงการ 
พร้อมให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการด าเนินงานในโอกาสต่อไป 
 ค าชี้แจง : โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่างหรือท าเครื่องหมาย () ในช่อง  หน้าข้อความที่เห็นว่า
ถูกต้องตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงค าตอบเดียว แบบสอบถามแบ่งออกเป็นสามส่วน ดังต่อไปนี้ 
   

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ                   ชาย                    หญิง   
2. อายุ                   ไม่ถึง 25 ปี           25-35 ปี         36-45  ปี       46 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา     ต่ ากว่าปริญญาตรี     ปริญญาตรี       ปริญญาโท       ปริญญาเอก 

ส่วนที่ 2   ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงานโครงการ................................................................  

ล าดับ 
ที ่

หัวข้อการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 2 

น้อย
ที่สุด 
 1 

1. เนื้อหาวิชา/กิจกรรม 
1.1 ก่อน  เข้าร่วมโครงการ ท่านมีความรู้ ความเข้าใจอย่างไร 

      

 1.2 หลัง  เข้าร่วมโครงการ ท่านมีความรู้ ความเข้าใจอย่างไร      

 1.3 ท่านคิดว่าความรู้ที่ได้รบัในคร้ังนี้ มีประโยชน์เพียงใด      

2. วิทยากร 
2.1 การถ่ายทอดความรู้  และการตอบข้อซักถามของวิทยากร 

     

 2.2 เอกสารและการใช้อุปกรณ์ประกอบการบรรยาย      

 2.3 การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น        

3. เอกสารฝึกอบรม/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 
3.1 ความพร้อมของเอกสารประกอบการฝึกอบรม 

     

 3.2 ความพร้อมของสื่อโสตทัศนูปกรณ์        

 3.3 ความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฯ      

สรุป ความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ      

ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................................  
.................................................................................................................................................................. ............  



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแกว้ ปีงบประมาณ 2563 

25 

ส่วนที่ ๓ 

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 
3.๑ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    3.1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เมื่อคราวการประชุมคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 18 90 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 12 60 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      60 60 100 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10   
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10   
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10   
 3.4 วิสัยทัศน์       5   
 3.5 กลยุทธ์        5   
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5   
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5   
 3.8 แผนงาน       5   
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5   

รวมคะแนน  100 90 90 
 
  1) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในประเด็น
ยุทธศาสตร์  และคิดเป็นร้อยละ  60 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  เหตุผล เนื่องจากมีการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละประเด็นครบถ้วน 
  2) พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  ได้คะแนนต่่าสุด 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60
ของคะแนนในประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  และคิดเป็นร้อยละ 12 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  เหตุผล ไม่พบข้อมูล ข้อ 2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้      
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น และข้อมูล ข้อ 2.3 ข้อ 2.4 ข้อ 2.5 ในประเด็นการ
พิจารณา ยังไม่มีการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมทุกประเด็น 
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     3.1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20    

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้ าน/ชุมชน/ต่าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้่า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ข้อมูล เกี่ ยวกับด้ านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ่านวน
ป ระช าก ร  แล ะช่ ว งอ ายุ แ ล ะจ่ าน วน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 100  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง     การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

2 2 50  

1 .6  ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ศาสนา ป ระเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ่าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอ่ืน ๆ 

2 2 100  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้่ า  ป่ า ไ ม้  ภู เ ข า  คุ ณ ภ า พ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100  

1.8 การส่ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการ
จัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 0 0 ไม่พบข้อมูล 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด่าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท่า 
ร่ วมตั ด สิ น ใจ  ร่ วมตรวจสอบ  ร่ วมรั บ
ประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส่าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ่านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 3 100 อบ จ .ด่ า เนิ น ก ารใน
รูปแบบการประสาน
แผนจากอ่าเภอ โดย
ผ่านการประชาคมของ 
อบต่าบลและเทศบาล 
ในเขตจังหวัดสระแก้ว 

รวม 20 18   
 
  การประเมินด้านข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาฯ  พบว่า ข้อ 1.8  ไม่พบข้อมูลการส่ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
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  3.1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20    
 2.1 การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง 

ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ งยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ จั ง ห วั ด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

5 5 100  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3 0 0 ไม่พบข้อมูล 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
ก ารศึ ก ษ า  ส าธารณ สุ ข  ค วาม ย าก จน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี 
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

3 2 66.67 ไม่มีการวิเคราะห์
ข้อมูลความยากจน/
เทคโนโลยี 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง 
ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป 
เป็นต้น 

3 1 33.34 การวิเคราะห์ยังไม่
ครอบคลุมทุกประเด็น
ที่ก่าหนด 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่ ง ท่ี เกิดขึ้น  การประดิษฐ์ ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3 1 33.34 ไม่พบข้อมูลในเชิงการ
วิเคราะห์ประเด็น 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการด่าเนินงานได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

3 3 100  

รวม 20 12 60  
   
 
  ผลการประเมินด้านการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
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แผนพัฒนาฯ  พบว่า มีข้อมูล จ่านวน 4 ประเด็น ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน 
  1) ประเด็น ข้อ 2.2  ไม่พบข้อมูลการวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  2) ประเด็น ข้อ 2.3  ไม่พบข้อมูลไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลความยากจน/เทคโนโลยี  
  3) ประเด็นข้อ 2.4  การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ      
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น        
การวิเคราะห์ยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็นที่ก่าหนด 
  4) ประเด็นข้อ 2.5 2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา  คณะกรรมการฯ เห็นควรให้เพ่ิมข้อมูล
ในเชิงการวิเคราะห์ให้ครอบคลุมทุกประเด็นมากกว่านี้ 
 
     3.1.4  ยุทธศาสตร์ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 60    
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น   สอดคล้องกับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ  2 0  ปี 
แผน พั ฒ น าเศ รษ ฐกิ จแล ะสั งคม
แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 10 10  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ใ น เข ต จั ง ห วั ด  
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 10 10  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3. 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ  แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  และ 
Thailand 4.0 

10 10 10  

3.4 วิสัยทัศน์  วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะ
แสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โ อ ก า ส แ ล ะ ศั ก ย ภ า พ ที่ เ ป็ น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ น  และสัม พันธ์กับ โครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

5 5 5  

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้ เห็นช่องทาง 
วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท่าตาม
อ่านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะน่าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่
จะด่าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 5  

3.6เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล
ยุทธ์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล
ยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดที่ชัดเจน  

5 5 5  

3 .7  จุ ด ยื น ท า ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
(Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่
ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่
จ ริ ง  ที่ จ ะ น่ า ไป สู่ ผ ล ส่ า เร็ จ ท า ง
ยุทธศาสตร์ 

5 5 5  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3 .8  แ ผ น ง า น  แ ผ น ง า น ห รื อ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
ก่าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือแผนงานที่ เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ชัด เจน น่ าไปสู่การจัดท่าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

5 5 5  

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
ในภาพรวม  ความเชื่อมโยงองค์รวมที่
น่ าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒ นากลุ่ ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 5 5  

รวม 60 60 100  
 สรุปผลการด าเนินงาน : ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อยู่ในระดับ ผ่านเกณฑ์  
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3.๒  ผลการพิจารณาการติดตามและประมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
       3.2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เมื่อคราวการประชุมคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8 80 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9 90 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9 90 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8 80 

5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 55 91.66 

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5  

 5.2 ก่าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5  
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน่าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5  

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4  

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

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ)   

5 5  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4  
 5.11 มีการก่าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5  

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5  
รวมคะแนน  100 89 89 

  1) พบว่าประเด็นโครงการพัฒนา  ได้คะแนนสูงสุด 55 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของคะแนน    
ในประเด็นโครงการพัฒนา  และคิดเป็นร้อยละ 55 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด   
  2) พบว่าประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา และประเด็นแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา         
ได้คะแนนต่่าสุด ประเด็นละ 8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา และ
ประเด็นแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา และคิดเป็นร้อยละ 8 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด   
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  3.2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท่ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น (ใช้ การวิ เคราะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/ 
Global Demand แ ล ะ Trend ปั จ จั ย แ ล ะ
สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา      
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

10 8 80 แนะน่าให้เพิ่มการวิเคราะห์ 
SWOT ให้ ค รอบ ค ลุ ม ทุ ก
ด้าน อย่างน้อยประกอบด้วย
การวิ เคราะห์ ศั กยภาพด้ าน
เศรษฐกิ จ ด้ านสั งคม ด้ าน
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ            
และสิ่งแวดล้อม ตามประเด็น
การพิจารณา  

รวม 10 8 80  
   
  3.2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

ในเชิงปริมาณ 
1. การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน่ามาใช้
วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ่านวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ่านวนที่ด่าเนินการ
จริงตามที่ได้ก่าหนดไว้เท่าไหร่ จ่านวนท่ีไม่สามารถ
ด่าเนินการได้มีจ่านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ่านาจหน้าที่ท่ีได้ก่าหนดไว้ 
 

10 9 90 การประเมินผลควรเพิ่มเติม
การวัดผลให้ชัดเจนมากขึ้น 
เช่น ก่าหนดเป็นร้อยละ  
การเปรยีบเทียบข้อมลู   
การคิดค่าเฉลี่ย เป็นต้น 

รวม 10 9 90  
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            3.2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
1. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาใน
เชิงคุณภาพคือการน่าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้
เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ 
ที่ด่าเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการ
ของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ่านาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด่าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้
การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม
หลักป ระสิท ธิผล  (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบั ติ ราชการที่ บ รรลุ วัตถุป ระสงค์ และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด่าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน  2. 
วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) 
โค ร ง ก า ร ที่ ด่ า เนิ น ก า ร ใน เชิ ง คุ ณ ภ า พ 
(Qualitative) 

10 9 90 แนะนา่ให้เพิ่มการ
วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่
กระทบโครงการที่
ด่าเนินการในเชิงคุณภาพ 

รวม 10 9 90  
   
  3.2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ    
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนน่าไปสู่การ
จัดท่ าโครงการพัฒ นาท้องถิ่ น โดยใช้  SWOT 
Analysis/Demand(Demand  Analysis)/ 
Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พื้นที่ติดต่อกัน 2. วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลัก
ประชารัฐ 

10 8 80 แนะน่าให้เพิ่มเติมข้อมลู 
ในเชิงการวิเคราะห์ใหม้าก
ขึ้น 

รวม 10 8 80  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60 55 91.66  
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เป็นโครงการที่มี วัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและด่าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก่าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่อง
ใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

5 5 8.33  

5.2 ก่าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มี วั ต ถุ ป ระ ส งค์ ชั ด เจ น  (clear objective) 
โครงการต้องก่าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการด่าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วั ต ถุ ป ระส งค์  มี ค ว าม เป็ น ไป ได้ ชั ด เจ น              
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 8.33  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน่าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่
ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุ
จ่านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด่าเนินงาน และ
ระยะเวลาด่าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการ
นี้จะท่าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
เม่ือไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 8.33  

5 .4  โครงการมี ค วามสอดคล้ องกับ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโครงการสอดคล้องกับ 
(1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบ โตบนคุณ ภาพชี วิตที่ เป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิด
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4 6.67  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน่าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้่าทาง
สังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 4 6.67  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โค รงก ารมี ลั กษ ณ ะห รื อสอดค ล้ อ งกั บ ก าร
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่  Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ท่าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) 
เป ลี่ ย น จ า ก ก า ร ขั บ เค ลื่ อ น ป ร ะ เท ศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลย ี
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการ
มากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4 6.67  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก่าหนดขึ้น 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยก
ส่วนใดส่วนหนึ่ งออกจากกันได้  นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ได้ก่าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

5 5 8.33  

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ เป็นโครงการที่ด่าเนินการ
ภายใต้ พื้ นฐานความพอเพี ยงที่ ประชาชน
ด่าเนินการเองหรือร่วมด่าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่น
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

5 4 6.67  

5 .9  งบ ป ระมาณ  มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ
โครงการพัฒนาจะต้องค่านึงถึงหลักส่าคัญ 5 
ประการในการจัดท่าโครงการได้แก่ (1) ความ
ประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3)  ค ว า ม มี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้่าในการพัฒนา
ท้องถิ่น น่าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความ
โปร่งใส (Transparency) 

5 5 8.33  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อ
การพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก่าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

5 4 6.67  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5 .1 1  มี ก ารก่ าห น ด ตั วชี้ วั ด  (KPI) แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับมีก ารก่าหนดดัชนีชี ้ว ัด ผล งาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ 
(measurable) ใ ช ้บ อ ก ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล 
(effectiveness) ใช ้บ อ ก ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ
(efficiency) ได้ เช่น การก่าหนดความพึงพอใจ 
การก่าหนดร้อยละ การก่าหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 8.33  

5.12 ผลที่ คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ ได้ รับ เป็นสิ่ งที่ เกิดขึ้น ได้จริงจากการ
ด่าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต้องเท่ ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค่านึ งถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด่าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส่าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด่าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็น
จริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 8.33  

รวม 60 55 91.66  
  
  ภาพรวมพบว่า สัดส่วนจ่านวนโครงการที่แบ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนา มีจ่านวนโครงการที่เหลื่อม
ล้่ากันอยู่มาก เช่น ข้อมูลตามบัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้ว มีจ่านวนโครงการ ในปี  2563 ทั้งสิ้นจ่านวน 456 โครงการ (ข้อมูลอ้างอิงตามระบบ e-plan) คิดเป็น
สัดส่วนตามร้อยละ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์การคมนาคมสะดวก   จ่านวน 122 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  26.75 
  ยุทธศาสตร์ด้านประชาชนมีคุณภาพ  จ่านวน 295 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  64.69 
  ยุทธศาสตร์ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร  จ่านวน   28 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ    6.14 
  ยุทธศาสตร์เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   จ่านวน     4 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ    0.88 
  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ   จ่านวน     7 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ    1.54 
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

การคมนาคมสะดวก
     แผนงานเคหะและชุมชน 19 156,738,000.00 98 868,737,402.00 122 1,071,097,404.00 158 1,554,152,753.00 93 907,467,748.00 490 4,558,193,307.00
ประชาชนมคุีณภาพ
     แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 300,000.00 1 300,000.00 1 1,300,000.00 1 1,300,000.00 1 1,300,000.00 5 4,500,000.00
     แผนงานงานรักษาความสงบภายใน 2 3,250,000.00 2 3,250,000.00 2 3,250,000.00 2 3,250,000.00 2 3,250,000.00 10 16,250,000.00
     แผนงานการศึกษา 208 138,714,400.00 210 142,581,175.00 211 136,817,590.00 226 171,957,706.00 221 165,371,780.00 1,076 755,442,651.00
     แผนงานสาธารณสุข 9 90,924,800.00 13 115,012,800.00 22 172,586,000.00 35 279,111,528.15 26 191,408,000.00 105 849,043,128.15
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 5,030,000.00 3 908,000.00 0 0 0 0 0 0 5 5,938,000.00
     แผนงานเคหะและชุมชน 11 11,574,800.00 30 56,582,000.00 17 20,267,700.00 26 55,836,000.00 67 136,444,290.00 151 280,704,790.00
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 11 11,795,000.00 16 21,700,869.00 16 20,366,869.00 17 19,523,369.00 14 16,710,869.00 74 90,096,976.00
     แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ 9 13,790,000.00 10 15,419,000.00 14 37,755,000.00 16 87,485,000.00 10 13,880,000.00 59 168,329,000.00
     แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     แผนงานการเกษตร 0 0 13 82,850,200.00 11 47,241,000.00 11 90,449,500.00 8 39,074,600.00 43 259,615,300.00
     แผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 0 0 0 1 1,285,000.00 0 0 1 1,285,000.00
     แผนงานงบกลาง 1 600,000.00 1 600,000.00 1 600,000.00 1 600,000.00 1 600,000.00 5 3,000,000.00
ถิ่นอตุสาหกรรมการเกษตร
     แผนงานการเกษตร 1 500,000.00 10 36,412,000.00 28 68,954,000.00 20 67,107,400.00 7 35,742,600.00 66 208,716,000.00
เขตท่องเทีย่วเชิงนิเวศ
     แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 1 53,900,000.00 0 0 2 11,516,000.00 3 65,416,000.00
     แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ 0 0 3 1,250,000.00 3 1,250,000.00 3 1,250,000.00 3 1,250,000.00 12 5,000,000.00
การบริหารจัดการ
     แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2 49,250,000.00 2 49,250,000.00 2 49,250,000.00 3 50,765,000.00 2 49,250,000.00 11 247,765,000.00
     แผนงานเคหะและชุมชน 1 1,500,000.00 1 1,500,000.00 1 1,500,000.00 2 1,887,000.00 2 1,887,000.00 7 8,274,000.00
     แผนงานงบกลาง 2 9,777,100.00 4 10,677,100.00 4 10,900,000.00 4 10,900,000.00 4 10,900,000.00 18 53,154,200.00

รวมทัง้สิน้ 279 493,744,100.00 417 1,407,030,546.00 456 1,697,035,563.00 526 2,396,860,256.15 463 1,586,052,887.00 2,141 7,580,723,352.15

รวม 5 ปี
ยทุธศำสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565

3.3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ  
      3.3.1  การประเมินผลการด าเนินงานตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว       

        ตารางพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว       
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3.3.2 การด าเนนิงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ    
 

งบประมำณตำมข้อบญัญัติ งบประมำณเบกิจำ่ยจริง
แผนงานบริหารงานทัว่ไป 141,695,140 98,530,105       13.67 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,850,000 3,967,545         0.55 
แผนงานการศึกษา 275,413,360 238,359,591       33.08 
แผนงานสาธารณสุข 114,508,000 110,184,100       15.29 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 31,950,000 25,915,916         3.60 
แผนงานเคหะและชุมชน 96,874,340 80,531,340       11.18 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,731,000 2,314,171         0.32 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ

9,350,000 8,232,152         1.14 

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 2,000,000 1,992,596         0.28 
แผนงานงบกลาง 40,205,220 37,367,889         5.19 

รวม 720,577,060 607,395,405 84.29     

ยทุธศำสตร์
งบประมำณรำยจำ่ย ป ีพ.ศ. 2563

คิดเปน็ร้อยละ
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3.3.3 ตารางแสดงจ านวนร้อยละโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2563)   

        
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ  

ยุทธศาสตร์การคมนาคมสะดวก  122 26.75  
ยุทธศาสตร์ด้านประชาชนมีคุณภาพ  295 64.69  
ยุทธศาสตร์ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร  28 6.14  
ยุทธศาสตร์เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  4 0.88  
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ  7 1.54  

รวม 456 100  
หมายเหตุ : ข้อมูลอ้างอิงตามระบบ e-plan 
 
 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 
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3.3.4 ตารางแสดงจ านวนร้อยละงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2563)   
 

ยุทธศาสตร์ งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 
ยุทธศาสตร์การคมนาคมสะดวก  1,071,097,404 26.75 
ยุทธศาสตร์ด้านประชาชนมีคุณภาพ  440,184,159 64.69 
ยุทธศาสตร์ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร  68,954,000 6.14 
ยุทธศาสตร์เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  55,150,000 0.88 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ  61,650,000 1.54 

รวม 1,697,035,563 100 
หมายเหตุ : ข้อมูลอ้างอิงตามระบบ e-plan 
 
 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 
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 3.3.5 การประเมินผลโครงการ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และคณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ประเมินผลโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สู่การปฏิบัติตามแผนด่าเนินงาน ประจ่าปีงบประมาณ 2563 แบ่งเป็นโครงการ 
3 ลักษณะ คือ  
 (1) โครงการประเภทโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 (2) โครงการประเภทโครงการจัดงาน/หมวดค่าใช้สอย  
 (3) โครงการประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  

 มีรายละเอียด การประเมินดังนี้ 

 (1) โครงการประเภทโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     โครงการประเภทโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ ด่าเนินการรวบรวมข้อมูล และลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามประเมินผลโครงการ ในปีงบประมาณ 2563 มี
จ่านวนทั้งสิ้น 63 โครงการ ประกอบด้วย 
     - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการตั้งตามข้อบัญญัติ    จ่านวน   1 โครงการ 
      - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการโอนเงินครั้งที่ 18 (เงินเหลือจ่าย)  จ่านวน   1 โครงการ 
        - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการตั้งตามข้อบัญญัติ  จ่านวน   8 โครงการ  
     - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการจ่ายจากเงินสะสม  จ่านวน   5 โครงการ 
     - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการโอนเงินครั้งที่ 14 (เงินเหลือจ่าย)  จ่านวน   5 โครงการ 
        - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง ครั้งที่ 5  จ่านวน   1 โครงการ 
        - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (กรณีอุทกภัย)  จ่านวน  13 โครงการ 
        - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการตั้งตามข้อบัญญัติ    จ่านวน  12 โครงการ 
        - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    จ่านวน    6 โครงการ 
        - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป (โรงเรียนละ 150,000) จ่านวน  11 โครงการ 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามสัมภาษณ์ 
ตาราง ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

หัวข้อ ประเภท จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ ชาย 42 42.00 

หญิง 58 58.00 

 

อายุ 

20-40 ปี       17 17.00 

41-60 ปี          55 55.00 

61 ขึ้นไป 28 28.00 

ต่าแหน่ง เกษตรกร 18 18.00 

ค้าขาย 42 42.00 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 19 19.00 

รับจ้างทั่วไป 21 21.00 

สถานภาพ สมรส 100 100.00 

ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินโครงการ 
โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนน 

หัวข้อการประเมิน ระดับความคิดเห็น/
ความพึงพอใจ 

จ านวน  

(คน) 

ร้อยละ 

1. แจ้งรายละเอียดในการก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนน มากที่สุด 48 54.90 

2. ความรวดเร็วของการก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนน หรือก่อสร้าง/
ซ่อมสร้างถนนภายในระยะเวลาที่ก่าหนด 

มากที่สุด 59 74.00 

3. ความปลอดภัยที่ได้รับจากการก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนน มากที่สุด 56 69.60 

4. ความสะดวก รวดเร็วในการเดินทางจากการใช้ถนน มากที่สุด 57 66.80 

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนน มากที่สุด 58 71.40 

6. ถนนมีป้าย ไฟสัญญาณจราจร ชัดเจน ครบถ้วน มากที่สุด 51 54.20 

7. คุณภาพของการก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนน เช่น ความชัดเจน
ของเส้นแบ่งจราจร ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน 

มากที่สุด 54 68.10 

8. ภาพรวมของการก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนน มากที่สุด 61 74.00 
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   โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร บ้านพักครู 

หัวข้อการประเมิน ระดับความคิดเห็น/
ความพึงพอใจ 

จ านวน  

(คน) 

ร้อยละ 

1. การแจ้งรายละเอียดในการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร มากที่สุด 7 70.00 

๒. ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในระยะเวลาที่ก่าหนด มากที่สุด 8 80.00 

๓. ความปลอดภัยที่ได้รับจากการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมอาคาร มากทีสุ่ด 8 80.00 

๔. ความสะดวกในการใช้งานอาคาร มากที่สุด 7 70.00 

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมอาคาร มากที่สุด 8 80.00 

6. คุณภาพของการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมอาคาร มากที่สุด 8 80.00 

๗. ภาพรวมของการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมอาคาร มากที่สุด 7 70.00 

                               

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 

หัวข้อการประเมิน ระดับความคิดเห็น/
ความพึงพอใจ 

จ านวน  

(คน) 

ร้อยละ 

1. การแจ้งรายละเอียดในการขุดเจาะบ่อบาดาล มาก 6 60.00 

2. ความรวดเร็วของการขุดเจาะบ่อบาดาล ภายในระยะเวลาที่
ก่าหนด 

มากที่สุด 7 70.00 

3. ความปลอดภัยที่ได้รับจากการขุดเจาะบ่อบาดาล มากที่สุด 7 70.00 

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการขุดเจาะบ่อบาดาล มากที่สุด 9 90.00 

5. ภาพรวมของการขุดเจาะบ่อบาดาล มากที่สุด 8 80.00 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา ประเภทโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จ านวน 63 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น  229,733,739.04  บาท 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ
ของโครงการ 

ผลการติดตามและประเมินผล
โครงการ 

หมาย
เหตุ 

1 
ก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนและรั้วโดยรอบโรงเรียนบ้านนางาม หมู่ที่ 3             
ต่าบลท่าเกวียน อ่าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  

1,900,000  
โอนเงินครั้งที่ 
18 (2561) 
เหลือจ่าย 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

2 

ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา  
ต่าบลไทรเดี่ยว อ่าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  ก่อสร้างโดมหลังคาคลุม     
ขนาดกว้าง 16 เมตร  ยาว 12 เมตร จ่านวน 1 หลัง  ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระแก้ว  

1,110,000 
ข้อบัญญัติ 
(2561) 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

3 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผาสุก หมู่ที่ 3          
ต่าบลหนองม่วง อ่าเภอโคกสูง เชื่อมพ้ืนที่ต่าบลแซร์ออ อ่าเภอวัฒนานคร     
จังหวัดสระแก้ว ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 
1,420 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,520 ตารางเมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว   

                
5,137,058.11  

ข้อบัญญัติ 
(2562) 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

4 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 348 หนองติม-โคก
ปราสาท ตอนบ้านรัตนะ-บ้านน้่าเงิน หมู่ที่10 ถึงบ้านทองเจริญ หมู่ที่ 12     
ต่าบลทัพไทย อ่าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง   
6 เมตร ระยะทางยาว 840 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,040 ตาราง
เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

                    
2,871,999  

ข้อบัญญัติ 
(2562) 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 
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ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ
ของโครงการ 

ผลการติดตามและประเมินผล
โครงการ 

หมาย
เหตุ 

5 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านคลองบุหรี่ หมู่ที่ 6     
ต่าบลหนองบอน เชื่อมบ้านกิโลสาม หมู่ที่ 12 ต่าบลท่าแยก อ่าเภอเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว  
2,450 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,700 ตารางเมตร            
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  

                   
10,140,000  

ข้อบัญญัติ 
(2562) 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

6 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายสหกรณ์นิคมบ้านวังแดง หมู่ที่ 5 ผ่านบ้านวัง
เจริญ หมู่ที่ 10 ผ่านบ้านสวนป่า หมู่ที่  3  ต่าบลวังน้่าเย็น  ถึงเขตพ้ืนที่ต่าบล
คลองหินปูน  อ่าเภอวังน้่าเย็น  จังหวัดสระแก้ว  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ระยะทางยาวรวม 2,700 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 16,200 ตาราง
เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนสระแก้ว 

                    
9,473,855  

ข้อบัญญัติ 
(2562) 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

7 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากบ้านไพจิตร หมู่ที่ 7 ผ่านหมู่
ที่ 11 หมู่ที่ 12 ต่าบลวังใหม่ อ่าเภอวังสมบูรณ์  เชื่อมบ้านคลองจระเข้ ต่าบลทุ่ง
มหาเจริญ อ่าเภอวังน้่าเย็น จังหวัดสระแก้ว(ตอนที่ 1)ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 1,850 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
11,100 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

                    
8,499,999  

ข้อบัญญัติ 
(2562) 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

8 

ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายซอย 3 หมู่ที่ 1            
ต่าบลบ้านใหม่หนองไทร เชื่อมถนนสายเลี่ยงเมืองอรัญประเทศอ่าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 
2,050 เมตร ไหล่ทางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 0.50 เมตร        
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 14,350 ตารางเมตร              
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว    

                   
11,197,000  

ข้อบัญญัติ 
(2562) 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 
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ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ
ของโครงการ 

ผลการติดตามและประเมินผล
โครงการ 

หมาย
เหตุ 

9 

โครงการก่อสร้างบ้านพักครู โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1 ต่าบลเมืองไผ่          
อ่าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยด่าเนินการก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.40 เมตร ยาว 24 เมตร จ่านวน 1 หลัง               
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

                    
1,591,400  

ข้อบัญญัติ 
(2562) 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

10 

โครงการก่อสร้างบ้านพักครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ต่าบลช่องกุ่ม อ่าเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแก้ว โดยด่าเนินการก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    
ขนาดกว้าง 7.40 เมตร ยาว 24 เมตร จ่านวน 1 หลัง ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระแก้ว 

                    
1,598,000  

ข้อบัญญัติ 
(2562) 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถปุระสงค์โครงการ 

  

11 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกถนนทางหลวงท้องถิ่น 
หมายเลข สก.ถ. 1007 สายบ้านหนองติม - โคกปราสาท  แยกบ้านหนองติม   
หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านหนองปรือ  หมู่ที่ 3 ต่าบลทัพราช  อ่าเภอตาพระยา        
จังหวัดสระแก้ว 

                
4,690,966.42  

เปลี่ยนแปลงค่า
ชี้แจง ครั้งที่ 
5/2562 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

12 
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บนถนนสายเขาสามสิบ   เชื่อมทางหลวง
ชนบทสระแก้ว สาย สก 3008 ที่บ้านเขาสามสิบ หมู่ที่ 4  ต่าบลเขาสามสิบ 
อ่าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

                    
3,080,000  

เงินสะสม 
(2562) 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

13 
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาก บ้านคลองเจริญสุข 
หมู่ที่ 2 ถึงบ้านคลองชล หมู่ที่ 11  (รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ 1)  ต่าบลวังทอง  
อ่าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 

              
22,220,098.38  

เงินสะสม 
(2562) 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

14 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกถนนราษฎร์อุทิศ         
เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ผ่านสะพาน กเมตร2 เชื่อมบ้านขาวสะอาด          
ต่าบลท่าข้าม  อ่าเภออรัญประเทศ 

                    
4,849,999  

เงินสะสม 
(2562) 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 
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ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ
ของโครงการ 

ผลการติดตามและประเมินผล
โครงการ 

หมาย
เหตุ 

15 
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 
3395 เข้าถ่้าเพชรโพธิ์ทอง  หมู่ที่ 4 บ้านเขาเลื่อม ต่าบลคลองหาด          
อ่าเภอคลองหาด 

                    
5,550,000  

เงินสะสม 
(2562) 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

16 
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านโคกทหาร  หมู่ที่ 5   
เชื่อมบ้านร่มไทร หมู่ที่ 9 ต่าบลทัพเสด็จ อ่าเภอตาพระยา 

                   
15,060,000  

เงินสะสม 
(2562) 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

17 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling สายแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก 3064 ที่บ้านหนองหญ้าปล้อง 
หมู่ที่ 4 ถึงถนนทางหลวงชนบทสระแก้ว สก 3085- (ผ่านหน้าโรงเรียน ตชด. 
ประชารัฐบ่ารุง 1) ต่าบลป่าไร่ อ่าเภออรัญประเทศ  

                    
6,900,000  

โอนเงินครั้งที่ 
14 (2562) 
เหลือจ่าย 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

18 
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข 348  บ้านหนองติม-บ้านโคก
ปราสาท (ถนนถ่ายโอน) ตอนบ้านหนองติม หมู่ที่ 1 ต่าบลทัพราช อ่าเภอตาพระยา  

                    
6,253,590  

โอนเงินครั้งที่ 
14 (2562) 
เหลือจ่าย 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

19 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก         
(ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ)  

                    
1,898,000  

โอนเงินครั้งที่ 
14 (2562) 
เหลือจ่าย 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

20 
ปรับปรุงอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว  

                   
489,347.03  

โอนเงินครั้งที่ 
14 (2562) 
เหลือจ่าย 

อยู่ระหว่างด่าเนินการ   

21 ขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 9 ต่าบลท่าเกษม อ่าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว    
                    

440,000  

โอนเงินครั้งที่ 
14 (2562) 
เหลือจ่าย 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 
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ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณของ
โครงการ 

ผลการติดตามและประเมินผล
โครงการ 

หมาย
เหตุ 

22 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 11 ต่าบลหนองม่วง 
กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 
จ่านวน 800 ลูกบาศก์เมตร 

                       
258,000  

อุดหนุนเฉพาะกิจ 
62 (กรณีอุทกภัย) 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

23 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านหนองยาง 
ต่าบลหนองหมากฝ้าย กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 2,460 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร ปริมาณลูกรัง จ่านวน 1,380 ลูกบาศก์เมตร 

                       
348,000  

อุดหนุนเฉพาะกิจ 
62 (กรณีอุทกภัย) 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

24 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านร่มไทร หมู่ที่ 11 ต่าบลโคกสูง เชื่อมบ้าน
หนองหว้า ต่าบลหนองม่วง กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 2,900 เมตร  

                       
457,000  

อุดหนุนเฉพาะกิจ 
62 (กรณีอุทกภัย) 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

25 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกลุ่มบ้านประชารัฐ หมู่ที่ 14 ต่าบลหนองม่วง 
กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณลูกรัง 
จ่านวน 1,080 ลูกบาศก์เมตร 

                       
352,000  

อุดหนุนเฉพาะกิจ 
62 (กรณีอุทกภัย) 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

26 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านกุดผือ หมู่ที่ 4 ต่าบลโนนหมากมุ่น เชื่อม
บ้านโคกสูง กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณ
ลูกรัง จ่านวน 1,400 ลูกบาศก์เมตร 

                       
468,000  

อุดหนุนเฉพาะกิจ 
62 (กรณีอุทกภัย) 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

27 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านทด
สามัคคี หมู่ที่ 7 ต่าบลหนองม่วง กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง จ่านวน 1,300 ลูกบาศก์เมตร 

                       
424,000  

อุดหนุนเฉพาะกิจ 
62 (กรณีอุทกภัย) 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

28 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านเนินมะค่า หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านสันติสุข หมู่
ที่ 6 ต่าบลเขาฉกรรจ์ กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ปริมาณลูกรัง จ่านวน 1,275 ลูกบาศก์เมตร 

                       
296,000  

อุดหนุนเฉพาะกิจ 
62 (กรณีอุทกภัย) 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 
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ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณของ
โครงการ 

ผลการติดตามและประเมินผล
โครงการ 

หมาย
เหตุ 

29 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านน้่าซับ หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านคลองอ่าง       
หมู่ที่ 20 ต่าบลสระขวัญ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 3,800 เมตร                  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง จ่านวน 1,900 ลูกบาศก์เมตร 

                       
326,000  

อุดหนุนเฉพาะกิจ 
62 (กรณีอุทกภัย) 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

30 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านวังรี หมู่ที่ 1 ต่าบลหนองตะเคียนบอน 
เชื่อมบ้านคลองคันโท ต่าบลหนองหมากฝ้าย กว้างเฉลี่ย 6 เมตร                  
ยาว 3,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ปริมาณลูกรัง จ่านวน 2,335 ลูกบาศก์เมตร 

                       
482,000  

อุดหนุนเฉพาะกิจ 
62 (กรณีอุทกภัย) 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

31 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกถนนวังรี-คลองคันโท บริเวณหน้าฟาร์มไก่เข้า
กลุ่มบ้านโนนนาอ้อม หมู่ที่ 1 ต่าบลหนองหมากฝ้าย กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 
3,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง จ่านวน 1,520 ลูกบาศก์เมตร 

                       
311,000  

อุดหนุนเฉพาะกิจ 
62 (กรณีอุทกภัย) 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

32 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านละลมติม หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านหาดส่าราญ 
หมู่ที่ 5 ต่าบลโคกสูง กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร ปริมาณลูกรัง จ่านวน 1,505 ลูกบาศก์เมตร 

                       
497,000  

อุดหนุนเฉพาะกิจ 
62 (กรณีอุทกภัย) 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

33 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 14 ต่าบลแซร์ออ      
เชื่อมบ้านซับมอ หมู่ที่ 9 ต่าบลช่องกุ่ม กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 3,150 เมตร   
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง จ่านวน 1,260 ลูกบาศก์เมตร 

                       
263,000  

อุดหนุนเฉพาะกิจ 
62 (กรณีอุทกภัย) 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

34 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านคลองปูน หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านคลองคันฉอ 
หมู่ที่ 10 ต่าบลสระขวัญ กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ปริมาณลูกรัง จ่านวน 1,440 ลูกบาศก์เมตร 

                       
334,000  

อุดหนุนเฉพาะกิจ 
62 (กรณีอุทกภัย) 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 
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ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณของ
โครงการ 

ผลการติดตามและประเมินผล
โครงการ 

หมาย
เหตุ 

35 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากเขตเทศบาลต่าบลตาพระยา     
ถึงจุดผ่อนปรนบ้านตาพระยา-บึงตะกวน ต่าบลทัพเสด็จ อ่าเภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ว (ตอนที่ 2 สุดท้าย) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 1,365.00 เมตร  
หรือพ้ืนที่ผิวจราจรและไหล่ทางรวมกันไม่น้อยกว่า 10,920.00 ตารางเมตร  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 4,985,000.00  ข้อบัญญัติ 2563 อยู่ระหว่างด่าเนินการ   

36 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านท่าเกษม หมู่ที ่2 เชื่อมบ้านหนองนก
กระเรียน หมู่ที ่5 ต่าบลท่าเกษม อ่าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 1,440.00 เมตร ไหล่
ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 7,200.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 3,090,000.00  ข้อบัญญัติ 2563 อยู่ระหว่างด่าเนินการ   

37 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากแยกทางหลวงชนบท
สระแก้ว สก 2004 เข้าบ้านคลองวังจิก หมู่ที่ 8 ต่าบลไทรเดี่ยว อ่าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ระยะทางยาว 1,200.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,200.00  
ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 4,589,000.00  ข้อบัญญัติ 2563 อยู่ระหว่างด่าเนินการ   

38 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว  
สก 5056 ที่บ้านหนองโสน หมู่ที่ 13 เชื่อมบ้านคลองนางาม หมู่ที่ 12  
ต่าบลหนองหว้า อ่าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ 1) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 1,150.00 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,900.00 ตารางเมตร  

 4,920,000.00  ข้อบัญญัติ 2563 อยู่ระหว่างด่าเนินการ   
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39 

เสริมผิวจราจร โดยการ OVER-LAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้าน 
ทุ่งมหาเจริญ หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านชัยมงคลเจริญลาภ หมู่ที่ 17 ต่าบลทุ่งมหาเจริญ  
อ่าเภอวังน้่าเย็น จังหวัดสระแก้ว ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1.50 เมตร ระยะทางยาว 870.00 เมตร และขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 1,070.00 เมตร และขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  
ไหล่ทางกวางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 335.00 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ทั้งผิวจราจรรวมไหล่ทางไม่น้อยกว่า 18,000.00 ตารางเมตร  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 4,679,075.61  ข้อบัญญัติ 2563 อยู่ระหว่างด่าเนินการ   

40 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านไพรจิตร หมู่ที ่7  
ผ่านหมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12 ต่าบลวังใหม ่อ่าเภอวังสมบูรณ์ เชื่อมบ้านคลอง
จระเข้ ต่าบลทุ่งมหาเจริญ อ่าเภอวังน้่าเย็น จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ 2) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 1,200.00 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,200.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 5,049,000.00  ข้อบัญญัติ 2563 อยู่ระหว่างด่าเนินการ   

41 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ก่อสร้างที่บ้านโคกสูง  
หมู่ที่ 1 ต่าบลโคกสูง อ่าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว จ่านวน 1 ชุด ประกอบด้วย  
ระบบกรองน้่าผิวดินถังน้่าใส หอถังสูง โรงสูบน้่าและงานอ่ืนๆ  
ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้่า 

 3,938,000.00  ข้อบัญญัติ 2563 อยู่ระหว่างด่าเนินการ   
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42 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที ่6 – หมู่ที ่7 และหมู่
ที ่2 หมู่ที ่3 ต่าบลคลองทับจันทร์ อ่าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
(ตอนที่ 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง
ยาว 1,200.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,200.00 ตารางเมตร  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 4,880,400.00  ข้อบัญญัติ 2563 อยู่ระหว่างด่าเนินการ   

43 

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคาคลุมระหว่างอาคารโรงเรียนทรัพย์
สมบูรณ์วิทยาคม ต่าบลหนองหว้า อ่าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวดัสระแก้ว โดยเป็นการ
ก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคาคลุมระหว่างอาคาร ขนาดความยาวไม่น้อย
กว่า 45.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

             
395,537.63  

ข้อบัญญัติ 2563 
ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

44 
ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษก (แบบที่ 2) 

           
4,979,000.00  

เงินสะสม 2563 
ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

45 
ซ่อมสร้างและเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 1,239 เมตร ตามเส้นทางรับ
เสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรียน
ต่ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย อ่าเภอวังน้่าเย็น จังหวัดสระแก้ว 

           
3,490,000.00  

โอนครั้งที่ 3 
2563 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

46 

ปรับปรุงเส้นทางรับเสด็จฯจากถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
ตอนที่ 1 สายจากแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว 4088 เข้าบ้านสระหลวง หมู่ที่ 
28 ต่าบลทุ่งมหาเจริญ อ่าเภอวังน้่าเย็น จังหวัดสระแก้ว ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ตอนที่ 2 สายบ้านสระหลวง หมู่ที่ 28 เชื่อมบ้าน
เขาตะกรุบพัฒนา หมู่ที่ 10 ต่าบลทุ่งมหาเจริญ อ่าเภอวังน้่าเย็น จังหวัดสระแก้ว 

         
14,210,000.00  

โอนครั้งที่ 5 
2563 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

47 
ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม 
โรงเรียนบ้านนางาม 

           
5,762,000.00  

อุดหนุนเฉพาะกิจ 
2563 

อยู่ระหว่างด่าเนินการ   
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48 
ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม  
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1 

           
5,577,888.00  

อุดหนุนเฉพาะกิจ 
2563 

อยู่ระหว่างด่าเนินการ   

49 
ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. 10006  
สายบ้านท่าเกวียน ต่าบลท่าเกวียน - บ้านบ่อนางชิง 
ต่าบลห้วยโจด อ่าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 สาย 

           
9,250,000.12  

อุดหนุนเฉพาะกิจ 
2563 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

50 
ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  ทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. 10017  
สายบ้านโรงเรียน ต่าบลบ้านด่าน - บ้านเมืองไผ่  
ต่าบลเมืองไผ่ อ่าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 สาย 

           
9,700,000.00  

อุดหนุนเฉพาะกิจ 
2563 

อยู่ระหว่างด่าเนินการ   

51 
ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  ทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. 10020  
สายบ้านพระเพลิง ต่าบลพระเพลิง - บ้านคลองสามัคคี 
ต่าบลหนองหว้า อ่าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 สาย 

           
4,307,806.08  

อุดหนุนเฉพาะกิจ 
2563 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

52 
ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. 10015  
สายบ้านโคกมะกอก ต่าบลเขาสามสิบ - บ้านเขาฉกรรจ์ต่าบลเขาฉกรรจ์  
อ่าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 สาย 

           
6,420,040.52  

อุดหนุนเฉพาะกิจ 
2563 

ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

53 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา  
ต่าบลบ้านแก้ง อ่าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

149,000 
อุดหนุทั่วไป 

2563 
ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

54 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์  
ต่าบลบ้านแก้ง อ่าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

149,712.88 
อุดหนุทั่วไป 

2563 
ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

55 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา  
ต่าบลไทรเดี่ยว อ่าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

149,764.21 
อุดหนุทั่วไป 

2563 
ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

56 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนบ้านนางาม ต่าบลท่า
เกวียน อ่าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

149,402.60 
อุดหนุทั่วไป 

2563 
ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 
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57 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่โรงเรียนซับนกแก้ว  
ต่าบลหนองน้่าใส อ่าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

149,227.98 
อุดหนุทั่วไป 

2563 
ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

58 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก 
ต่าบลวัฒนานคร อ่าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

149,087.95 
อุดหนุทั่วไป 

2563 
ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

59 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 
ต่าบลช่องกุ่ม อ่าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

149,696.59 
อุดหนุทั่วไป 

2563 
อยู่ระหว่างด่าเนินการ   

60 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนวัฒนานคร ต่าบล
วัฒนานคร อ่าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

149,449.47 
อุดหนุทั่วไป 

2563 
อยู่ระหว่างด่าเนินการ   

61 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์
วิทยาคม ต่าบลหนองหว้า อ่าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

149,105.08 
อุดหนุทั่วไป 

2563 
ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

62 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 
ต่าบลเขาฉกรรจ์ อ่าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

149,494.17 
อุดหนุทั่วไป 

2563 
ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

  

63 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1 
ต่าบลเมืองไผ่ อ่าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

149,738.21 
อุดหนุทั่วไป 

2563 
ด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 
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(2) โครงการประเภทโครงการจัดงาน/หมวดค่าใช้สอย 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีโครงสร้างหน่วยงาน ประกอบด้วย 8 กอง 1 หน่วยตรวจสอบภายใน  
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้ว ได้ด่าเนินประเมินผลโครงการประเภทโครงการจัดงาน/หมวดค่าใช้สอย จ่านวนทั้งสิ้น  13  โครงการ     
งบประมาณจ่านวน  61,068,751.76 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านประชาชนมีคุณภาพ จ านวน 12 โครงการ  

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 
ด าเนินการ 

กองท่ีรับผิดชอบ 

1. โครงการเก็บตัวนักกีฬาในสังกัด อบจ.สระแก้ว และส่งเป็นตัวแทน
เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทยระดับภาคตะวันออกประจ่าปี 2562  
“แหลมฉบังเกมส์” 

2,883,738 

 

กองการศึกษาฯ 

2. โครงการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนในสังกัด อบจ.สระแก้ว 
ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจ่าปี 2562 “นครระยอง
เกมส์”  

3. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ่าปี 2563 5,516,103.76 กองการศึกษาฯ 

4. โครงการจัดกิจกรรมวันครู ประจ่าปี 2563 203,650 กองการศึกษาฯ 

5. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนของจังหวัด
สระแก้ว หลักสูตร ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้และผลการ
ทดสอบ O-NET ระดับประถมศึกษาฯ 

46,400 กองการศึกษาฯ 

6. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการต่อเนื่อง) โดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

974,171 กองแผนและ
งบประมาณ 

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อบรมสู่ฝัน บรรณารักษ์น้อย” 

รุ่นที่ 2 

99,550 กองการศึกษาฯ 

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน
จังหวัดสระแก้ว (BLS Instructor) ประจ่าปีงบประมาณ 2563 

539,772 กองช่าง 

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่” 
หลักสูตร การพัฒนาครูโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสาธิต ระดับ
ประถมศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

711,397 กองการศึกษาฯ 
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ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 
ด าเนินการ 

กองท่ีรับผิดชอบ 

10. โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ที่อยู่ในระยะที่จ่าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ปีงบประมาณ 2562 

261,900 ส่านักปลัด 

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย์ EMR 
(Emergency Medical Responder) ประจ่าปีงบประมาณ 2563 

512,870 กองช่าง 

12. โครงการสนับสนุนการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19  (เงินสะสม) 

49,134,500 

(ตามประมาณการ คชจ.) 

กองช่าง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ จ านวน 1 โครงการ 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 
ด าเนินการ 

กองท่ีรับผิดชอบ 

1. โครงการหลักสูตรวิธีการงบประมาณ การพัสดุ และการ
เบิกจ่ายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติของบุคลากร  
อบจ.สระแก้ว ประจ่าปี 2563 

184,700 กองการเจ้าหน้าที่ 

 

 (3) โครงการประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนส่วน
ราชการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ่านวน 3 โครงการ จ่านวนเงิน 9,379,000 บาท และมีการติดตาม
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ่านวน 1 โครงการ จ่านวนเงิน 1,629,000 บาท รวมเป็นจ่านวนทั้งสิ้น 4 
โครงการ จ่านวนเงิน  11,008,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) อุดหนุนกองก่ากับการต่ารวจตระเวนชายแดนที่ 12  
งบประมาณอุดหนุนจ่านวน 2,879,000 บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด่าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนต่ารวจตระเวนชายแดน ที่ 12 ประจ่าปี 
2563  

(2) อุดหนุนจังหวัดสระแก้ว โดยส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
งบประมาณอุดหนุนจ่านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว TO BE NUMBER ONE ประจ่าปี 2563 
 (3) อุดหนุนจังหวัดสระแก้ว  
งบประมาณอุดหนุนจ่านวน 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการงาน
สืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาจังหวัดสระแก้ว ประจ่าปี 2563 
 (4) ที่ว่าการอ่าเภอวัฒนานคร  
งบประมาณอุดหนุนจ่านวน 1,629,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด่าเนินโครงการ ปรับปรุงสนามเทนนิสอ่าเภอวัฒนานคร (ติดตามต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจ าปี 2563 จ านวน 3 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน 
ที่ได้รับเงินอุดหนุน 

งบประมาณ 
ที่อุดหนุน 
(บาท) 

ชื่อโครงการ 
เบิกจ่ายเงิน 

ว/ด/ป 

เริ่ม 
การด าเนินงาน 

ว/ด/ป 

สิ้นสุด             
การด าเนินงาน 

ว/ด/ป 

รายงานผล                
การด าเนินงาน 

ว/ด/ป 

เงินคงเหลือ 
ส่งคืน 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 ตชด.ที่ 12 2,879,000 โครงการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพ
การเรยีนรู้ของนักเรียนโรงเรียนต่ารวจ
ตระเวนชายแดน   ท่ี 12 ประจ่าปี 
2563 

27 พ.ย. 62 
(เบิกจ่ายรายไตรมาส) 

1 ต.ค. 62 30 ก.ย. 63 11 พ.ย. 63 -  

2 จังหวัดสระแก้ว 5,500,000 โครงการงานสืบสานวัฒนธรรมเบือ้ง
บูรพาจังหวัดสระแก้ว 

7 ก.พ. 63 14 ก.พ. 63 20 ก.พ. 63 29 พ.ค. 63 249,086.07 
 

3 จังหวัดสระแก้ว  
โดยส่านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว 

1,000,000 โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิจังหวัดสระแก้ว TO BE 
NUMBER ONE 

25 มิ.ย. 63 1 ก.ค. 63 17 ก.ย. 63 
 

21 ต.ค. 63 84,460  

รวมเป็นเงิน 9,379,000  

 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ติดตามต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน 

ที่ได้รับเงินอุดหนุน 

งบประมาณ 

ที่อุดหนุน 

(บาท) 

ชื่อโครงการ 
เบิกจ่ายเงิน 

ว/ด/ป 

เริ่ม 

การด าเนินงาน 

ว/ด/ป 

สิ้นสุด             
การด าเนินงาน 

ว/ด/ป 

รายงานผล                
การด าเนินงาน 

ว/ด/ป 

เงินคงเหลือ 

ส่งคืน 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 ที่ว่าการอ่าเภอวัฒนานคร 1,629,000 โครงการปรับปรุงสนามเทนนสิอ่าเภอ
วัฒนานคร 

25 ม.ค. 62 13 ส.ค. 62 11 พ.ย. 62 18 ธ.ค. 62 
- 

 

รวมเป็นเงิน 1,629,000  
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เนื่องจากอ่าเภอวัฒนานครได้ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงสนามเทนนิสอ่าเภอวัฒนานคร จ่านวน 2 ครั้ง และไม่มีผู้มายื่นเสนอราคาทั้ง 2 ครั้ง ท่าให้ไม่
สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ อ่าเภอวัฒนานครจึงใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) โดยการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน และ
อ่าเภอวัฒนานคร ได้ด่าเนินการก่อหนี้ผูกพันกับผู้รับจ้าง คู่สัญญา คือ หจก.เมธัสก่อสร้าง ในวงเงิน 1,639,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ 25/ 2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562    
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ส่วนที่ ๔ 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 

4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
      4.๑.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด าเนินการภายใต้แผนงานเคหะและชุมชน เป็นการ
พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย เพ่ือรองรับการพัฒนาโครงข่าย
ด้านโลจิสติกส์ และการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ซึ่งประกอบด้วยโครงการที่อยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และโครงการที่ต่อเนื ่องมากจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และพ.ศ. 2562 โดยมีการด าเนินการพัฒนา
ครอบคลุมทั้ง 9 อ าเภอในจังหวัดสระแก้ว ดังนี้  

ก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งสาธารณูปการ จ านวน 20 รายการ งบประมาณจ านวน 23,146,851.80 บาท 
ก่อสร้างสร้างถนน  จ านวน 14 รายการ งบประมาณจ านวน 81,116,353.14 บาท 
ซ่อมสร้างถนน จ านวน   8 รายการ งบประมาณจ านวน 69,308,687.38 บาท 
การปรับปรุงถนน   จ านวน 18 รายการ งบประมาณจ านวน 48,703,846.72 บาท 
การก่อสร้างระบบประปา จ านวน 1 รายการ งบประมาณจ านวน 3,938,000 บาท  
การก่อสร้างสะพาน จ านวน 1 รายการ งบประมาณจ านวน 3,080,000 บาท  
การขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 รายการ งบประมาณจ านวน 440,000 บาท  
รวมงบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 229,733,739.04 บาท  

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ  
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด าเน ินการภายใต้แผนงานรักษาความสงบภายใน  
แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร้าง
ความเข ้มแข็งของช ุมชน แผนงานก ารศาสนาวัฒนธรรม   และนันทนาการ และแผนงานการเกษตร                
มีการด าเนินการพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพ หลายหลา   ยมิติ ประกอบด้วย    
การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีว ิต การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้       
การพ ัฒนาด้านการบริการพื ้นฐาน และการพัฒนาด้านการศ ึกษา ศาสนา ว ัฒนธรรม  และการกีฬา            
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได้ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/
โครงการ  ที ่ด า เน ินการและใช ้จ ่ายงบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 13  โครงการ 
งบประมาณจ านวน  61,068,751.76 บาท และโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดสระแก้วผ่านการอุดหนุนงบประมาณ จ านวน 3 โครงการ งบประมาณจ านวน 
9,379,000 บาท โดยหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนมีเงินคงเหลือส่งคืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
จ านวนเงิน 333,546.07 บาท    
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   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด าเนินการภายใต้แผนงานการเกษตร  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มีโครงการบรรจุตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 28โครงการ แต่ไม่มีโครงการในแผนด าเนินงาน 
 
           ยุทธศาสตร์ที่ 4 เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด าเนินการภายใต้แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการบรรจุตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 4โครงการ  
แต่ไม่มีโครงการในแผนด าเนินงาน 
 
           ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด าเนินการภายใต้แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงาน
เคหะและชุมชน  และแผนงานงบกลาง  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการที่บรรจุตามแผนพัฒนา
ท้องถิ ่น  จ านวน 7 โครงการ และมีโครงการในแผนด าเน ินการ ครบทั ้ง 7 โครงการ โดยมีการใช้จ ่าย
งบประมาณไปจ านวน 7 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 37,034,390 บาท   

4.๒ ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
      4.๒.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต   
        (1) การใช้งบประมาณของบางโครงการขาดการวางแผน และการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณที่ดี   
อาจส่งผลกระทบต่องบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินโครงการ  
       (2) การน าโครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระแก้ว สู่การปฏิบัติตามแผนด าเนินงาน ยังไม่ครบทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจท าให้การพัฒนาท้องถิ่น    
ในเขตพ้ืนทีจ่ังหวัดสระแก้ว ไม่เป็นไปยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์ที่วางไว้ และอาจท าให้การพัฒนาท้องถิ่น    
ไม่ครอบคลุมทุกภาคส่วน 

       4.๒.๒ ข้อสังเกต 
       (1) จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว มีจ านวนมาก ไม่สอดคล้องกับประมาณการรายรับของหน่วยงาน 
          (2) โครงการพัฒนาบางโครงการยังมีการด าเนินโครงการไม่ทันตามกรอบระยะเวลาของปีงบประมาณ   

      4.๒.๓ ข้อเสนอแนะ 
                 (1) โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้ว ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  
          (2) ควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการด าเนินการจริง 
           (3) ควรด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้า
ในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
       (4) ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรน าเอาข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับใช้ในการด าเนินโครงการใน
ครั้งต่อไป  



 

 

 

  

ภาพติดตามโครงการแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสระแกว้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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