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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) 
ครั้งที่  1  (เดอืนตลุาคม  2561)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 
ส่วนที่ 1  บทน า 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring)  และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สะแกแสงจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ขามสะแกแสงหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง  (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต. ปลัด/รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขามสะแกแสง สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลขามสะแกแสง 

  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบ 
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ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น
เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สะแกแสงให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ 
สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงโดยการติดตามและประเมินผล
ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิท ธิภาพ       
และประสิทธิผล 

  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สะแกแสง 

  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด  ผู้บริหารระดับส านัก/กอง ทุกระดับ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล
ขามสะแกแสงหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สะแกแสง ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 

  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สะแกแสง  ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ดังนี้ 
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  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้ว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไป
ใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการ
ติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

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

  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  

  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขามสะแกแสง โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
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  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี  หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่ง
อาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงมี
อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สะแกแสงโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

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
ประชาชนในต าบลขามสะแกแสง
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดั งกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้าง
เครื่ อ งการติ ดตามและประเมิ นผลแผน พัฒ นาท้ องถิ่ น ได้ แก่  แบบสอบถาม  (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง 
ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป
ข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สะแกแสงก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขามสะแกแสงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุก
ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงมาปฏิบัติงาน 
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  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา 

  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอขามสะแกแสงและจังหวัดนครราชสีมาด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนา
ท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  

  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สะแกแสงก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
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  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สะแกแสงก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและ
การวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
เลี้ยงชีพอย่างยั่งยืน (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 

  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 

   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามสะแกแสง ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขามสะแกแสง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกต
แบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล  มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง   

  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลขามสะแกแสงคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้
เป็นหลักฐาน 

  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
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5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 

  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 

  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

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

 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง ต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่  นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงแต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามสะแกแสงเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลขามสะแกแสง  
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง        การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งท่ี 1  เมษายน 2561   หน้า 10 
 

ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
   
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2555- 2559 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สะแกแสง       ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง   ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอขามสะแกแสง และแผน
ชุมชนต าบลขามสะแกแสง  
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
           และสิ่งแวดล้อม   
       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
        พันธกิจที่ 1 จัดให้มี บ ารุงรักษาทางบกสะดวกรวดเร็ว และมีบริการสาธารณะ 
           โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นให้เพียงพอและทั่วถึง 
        พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา คุณภาพชีวิต ของประชาชน 
        พันธกิจที่ 3  ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีต ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม
        พันธกิจที่ 4  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน    
        พันธกิจที่ 5   ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับประชาชน 
        พันธกิจที่ 6  การก าจัดขยะสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี 
 
      3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่ 1 การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว 
       จุดมุ่งหมายที่ 2 มีระบบประปาที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
       จุดมุ่งหมายที่ 3 มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 
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       จุดมุ่งหมายที่ 4  มีลานกีฬา/สวนสาธารณะ/สวนสุขภาพท่ีได้มาตรฐานอย่างเพียงพอ 
       จุดมุ่งหมายที่ 5  มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอและสามารถใช้การได้ตลอดปี 
       จุดมุ่งหมายที่ 6  ประชาชนมีอาชีพและรายได้อย่างพอเพียง 
       จุดมุ่งหมายที่ 7  คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการช่วยเหลือและมีคุณภาพ 
          ชีวิตที่ดีข้ึน 
       จุดมุ่งหมายที ่8  ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน 
       จุดมุ่งหมายที่ 9  ประชาชนได้รับการส่งเสริมความรู้และการศึกษาอย่างทั่วถึง 
       จุดมุ่งหมายที่ 10 ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่ 
          ต่อไป 
       จุดมุ่งหมายที่ 11 ป้องกันและระงับโรคติดต่อไม่ให้แพร่ระบาด 
       จุดมุ่งหมายที่ 12 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการได้รับการยกระดับท่ีได้มาตรฐาน 
       จุดมุ่งหมายที่ 13 ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแลฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
       4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
        แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงถนน สะพาน ทางระบายน้ า 
        แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านแหล่งน้ า การก่อสร้าง ปรับปรุง และการขยายเขตประปา 
        แนวทางการพัฒนาที่ 3 การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ 
        แนวทางการพัฒนาที่ 4 การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน  
        แนวทางการพัฒนาที่ 5 ด้านการสื่อสาร 
        แนวทางการพัฒนาที่ 6 ด้านการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี 
                ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV. 
        แนวทางการพัฒนาที่ 7 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
        แนวทางการพัฒนาที่ 8 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
        แนวทางการพัฒนาที่ 9 การส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการ และการจัดให้มี 
                สถานที่ออกก าลังกาย และสวนสาธารณะ  
        แนวทางการพัฒนาที่ 10 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        แนวทางการพัฒนาที่ 11 การรณรงค์การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหา 
                 ยาเสพติด และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
        แนวทางการพัฒนาที่ 12 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือปลูกจิตส านึกด้าน 
                 คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ประชาชน 
        แนวทางการพัฒนาที่ 13 การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  
                 และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        แนวทางการพัฒนาที่ 14 การเสริมสร้าง ท านุบ ารุง และการจัดกิจกรรมทาง  
                 พระพุทธศาสนา 
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        แนวทางการพัฒนาที่ 15 การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร 
                 ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
                 ด้านต่าง ๆ 
        แนวทางการพัฒนาที่ 16 การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี แบบบูรณาการ และการมี 
                  สว่นร่วมของประชาชน 
        แนวทางการพัฒนาที่ 17 การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
        แนวทางการพัฒนาที่ 18 การด าเนินงานตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
                 ปกครองส่วนท้องถิ่น 
        แนวทางการพัฒนาที่ 19 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
        แนวทางการพัฒนาที่ 20 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม 
        แนวทางการพัฒนาที่ 21 การเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 
        แนวทางการพัฒนาที่ 22 การส่งเสริมพัฒนาสินค้าและร้านค้าชุมชน 
        แนวทางการพัฒนาที่ 23 การสร้างจิตส านึก ตระหนัก ในการจัดการ  
                 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        แนวทางการพัฒนาที่ 24 การบริหารจัดการ การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล  
                  และน้ าเสียในชุมชน 
       5) วิสัยทัศน์  
        เป็นศูนย์กลางชุมชน  สร้างประชาคมให้เข้มแข็ง  แหล่งเรียนรู้การพัฒนา  น าพาสังคม
ให้เป็นสุข  เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด  เป็นชุมชนที่น่าอยู่  เชิดชูประเพณี  วัฒนธรรม  เลิศล้ าธรรมาภิบาล 
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    1.2 แผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
      1.2.1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 (เฉพาะปี พ.ศ. 2557) 
          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1. การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพืน้ฐาน 

1. การก่อสร้าง ปรับปรุงและ
บ ารุงถนน สะพาน ทางระบาย
น้ า 

35 22,003,000 14 1,483,346 

2. ด้านแหล่งน้ า การก่อสร้าง 
ปรับปรุง และการขยายเขต
ประปา 

22 22,905,000 5 570,589 

3. การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟา้
สาธารณะ 

11 5,240,000 2 873,892 

4. ด้านการสาธารณูปโภค และ
การก่อสร้างอื่น 

10 9,650,000 - - 

5. ด้านการสื่อสาร 6 430,000 3 123,955 
รวม 84 60,228,000 24 3,051,782 

2. ด้านคุณภาพชีวิต 1. ด้านการสังคมสงเคราะห์และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV. 

17 10,732,000 6 9,744,400 

2. การพัฒนาดา้นสาธารณสุข 9 718,000 7 431,362 
3. การส่งเสริมสนับสนนุการจัด
การศึกษา 

24 6,769,000 18 4,522,376 

4. การส่งเสริมสนับสนนุด้าน
กีฬา นันทนาการ และการจัดให้
มีสถานที่ออกก าลังกาย และ
สวนสาธารณะ 

7 1,030,000 5 356,946 

5. การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

9 6,140,000 3 299,402 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

 6. การรณรงค์ การป้องกันและ
แก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายา
เสพติดและสรา้งความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชน 

7 1,345,000 3 75,810 

7. การรณรงค์และ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อปลูก
จิตส านึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้แก่ประชาชน 

1 30,000 - - 

รวม 74 26,764,000 42 15,430,296 
3. ด้านการส่งเสริม
ศาสนาและวฒันธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

1. การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9 860,000 7 729,010 

2. การเสริมสร้าง ท านบุ ารุง 
และการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

3 160,000 1 50,000 

รวม 12 1,020,000 8 779,010 
4. ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

1. การส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของบคุลากรและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีด
ความสามารถในการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ 

18 12,410,000 15 13,906,379 

2. การบรหิารจัดการภาครัฐที่ดี 
แบบบูรณาการและการมีสว่น
ร่วมของประชาชน 

13 532,000 5 148,418 

3. การส่งเสริมประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

1 400,000 1 100,000 

4. การด าเนินงานตามแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แนวนโยบายของรฐั 

1 300,000 1 172,866 

รวม 33 13,642,000 22 14,327,663 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

5. การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

1. การพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพให้แก่ประชาชน 

3 230,000 1 9,040 

2. การพัฒนาและส่งเสริม
เกษตรกรรม 

3 360,000 - - 

3. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3 100,000 - - 

รวม 9 690,000 1 9,040 
6. ด้านการอนุรักษ์ 
และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. การสร้างจิตส านึก ตระหนัก 
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 200,000 - - 

2. การบริหารจัดการ การ
ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
และน้ าเสียในชุมชน 

1 500,000 - - 

รวม 2 700,000 - - 
รวมทั้งสิ้น 214 103,044,000 97 33,597,791 
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     1.2.2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 (เฉพาะปี พ.ศ.2558) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพืน้ฐาน 

1. การก่อสร้าง ปรับปรุงและ
บ ารุงถนน สะพาน ทางระบาย
น้ า 

32 15,163,000 15 3,168,653 

2. ด้านแหล่งน้ า การก่อสร้าง 
ปรับปรุง และการขยายเขต
ประปา 

16 15,705,000 2 185,000 

3. การขยายเขตไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

8 2,080,000 3 676,000 

4. ด้านการสาธารณูปโภค และ
การก่อสร้างอื่น 

17 12,750,000 4 1,255,210 

5. ด้านการสื่อสาร 5 530,000 3 75,320 
รวม 78 46,228,000 27 5,360,183 

2. ด้านคุณภาพชีวิต 1. ด้านการสังคมสงเคราะห์และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV. 

19 11,125,000 5 10,258,265 

2. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 9 655,000 6 288,357 
3. การส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

22 3,750,000 16 2,358,639.10 

4. การส่งเสริมสนับสนุนด้าน
กีฬา นันทนาการ และการจัดให้
มีสถานที่ออกก าลังกาย และ
สวนสาธารณะ 

6 550,000 3 172,290 

5. การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

10 6,210,000 1 308,405 

6. การรณรงค์ การป้องกันและ
แก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายา
เสพติดและสรา้งความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชน 

7 1,365,000 4 62,070 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

 7. การรณรงค์และ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อปลูก
จิตส านึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้แก่ประชาชน 

1 30,000 - - 

รวม 74 23,685,000 35 13,448,026.10 
3. ด้านการส่งเสริม
ศาสนาและวฒันธรรม 

1. การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10 910,000 4 478,710 

2. การเสริมสร้าง ท านบุ ารุง 
และการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

3 160,000 - - 

รวม 13 1,070,000 4 478,710 
4. ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

1. การส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
มีขีดความสามารถในการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ 

17 12,310,000 12 12,720,250.82 

2. การบริหารจัดการภาครัฐที่
ดี แบบบูรณาการและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

13 532,000 4 61,340 

3. การส่งเสริมประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

3 500,000 - - 

4. การด าเนินงานตาม
แผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวนโยบายของรัฐ 

1 300,000 1 67,730 

รวม 34 13,642,000 17 12,849,320.82 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

5. การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

1. การพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพให้แก่ประชาชน 

3 230,000 1 15,000 

2. การพัฒนาและส่งเสริม
เกษตรกรรม 

3 360,000 - - 

3. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3 100,000 - - 

รวม 9 690,000 1 15,000 
6. ด้านการอนุรักษ์ 
และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. การสร้างจิตส านึก 
ตระหนัก ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 200,000 1 2,940 

2. การบริหารจัดการ การ
ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
และน้ าเสียในชุมชน 

1 500,000 - - 

รวม 2 700,000 1 2,940 
รวมทั้งสิ้น 210 86,015,000 85 32,154,179.92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง        การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งท่ี 1  เมษายน 2561   หน้า 19 
 

     1.2.3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 (เฉพาะปี พ.ศ. 2559) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1. การก่อสร้าง ปรับปรุงและ
บ ารุงถนน สะพาน ทางระบาย
น้ า 

22 2,962,100 14 1,417,561 

2. ด้านแหลง่น้ า การก่อสร้าง 
ปรับปรุง และการขยายเขต
ประปา 

8 1,087,700 3 399,789 

3. การขยายเขตไฟฟ้า และ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

4 807,100 2 181,673.14 

4. การสาธารณปูโภคและการ
ก่อสร้างอื่น 

6 1,686,000 3 1,125,525 

5. ด้านการสื่อสาร 4 282,000 2 58,520 
รวม 44 6,824,900 24 3,183,068.14 

2. ด้านคุณภาพชีวิต 1. การสังคมสงเคราะห์และการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ตดิเช้ือ HIV. 

7 10,875,000 5 8,587,315 

2. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 9 605,000 5 357,705 
3. การส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

10 3,501,000 10 16,348,788.22 

4. การส่งเสริมสนับสนุนด้าน
กีฬา นันทนาการ 

4 171,000 3 86,395 

5. การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

9 3,220,000 1 712,161.66 

6. การรณรงค์ การป้องกันและ
แก้ไขการแพรร่ะบาดปัญหายา
เสพติด และสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชน 

3 80,000 3 58,870 

7. การรณรงค์และ
ประชาสมัพันธ์เพื่อปลูกจิตส านึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
ประชาชน 

6 100,000 - - 

รวม 48 18,552,000   
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

3. การส่งเสริมศาสนา 
และวัฒนธรรม 

1. การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณ ี

11 612,000 4 361,180 

2. การเสริมสร้าง ท านบุ ารุง 
และการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

9 61,000 - - 

รวม 20 673,000 4 361,180 
4. ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

1. การส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของบคุลากรและ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ให้
มีขีดความสามารถในการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ 

22 13,702,000 11 11,809,008.24 

2. การบรหิารจัดการภาครัฐที่ดี
แบบบูรณาการและการมีสว่น
ร่วมของประชาชน 

6 195,000 4 146,165 

3. การส่งเสริมประชาธิปไตย
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

1 100,000 - - 

4. การด าเนินงานตามแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1 150,000 1 55,340 

รวม 30 14,147,000 16 12,010,853.24 
5. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1. การพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพให้แก่ประชาชน 

3 160,000 1 26,460 

2. การพัฒนาและส่งเสริม
เกษตรกรรม 

3 65,000 - - 

3. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 30,000 1 12,295 

4. การส่งเสริมพัฒนาสินค้า
และร้านชุมชน 

1 10,000 - - 

รวม 9 265,000 2 38,755 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

6. การอนุรกัษ ์
และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดล้อม 

1. การสร้างจิตส านึก ตระหนัก 
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

3 41,000 1 4,570 

2. การบริหารจัดการ การก าจัด
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล  
และน้ าเสียในชุมชน 

1 30,000 1 20,230 

รวม 4 71,000 2 24,800 
รวมทั้งสิ้น 155 40,532,900   
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     1.2.4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เฉพาะปี พ.ศ. 2560) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1. การก่อสร้าง ปรับปรุงและ
บ ารุงถนน สะพาน ทางระบาย
น้ า 

21 4,331,500 12 1,491,600 

2. ด้านแหลง่น้ า การก่อสร้าง 
ปรับปรุง และการขยายเขต
ประปา 

9 1,490,000 3 487,000 

3. การขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ 

6 825,000 3 339,912.56 

4. การก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภคและการก่อสร้าง
อื่น ๆ 

5 490,000 1 379,000 

5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

2 250,000 1 45,520 

รวม 43 7,386,500 20 2,743,032.56 
2. ด้านคุณภาพชีวิต 1. การสังคมสงเคราะห์และการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV. 

8 11,825,000 3 9,396,200 

2. การส่งเสริม สนับสนุน และ
การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

7 547,500 2 222,527 

3. การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

11 3,320,000 5 938,809 

4. การป้องกันและแกไ้ขการ
แพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
การสร้างความม่ันคงและความ
เข้มแขง็ให้แก่ชุมชน และสถาบนั
ทางสังคม 

3 80,000 - - 

5. การพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 
 

1 20,000 - - 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

 6. การส่งเสริม สนับสนุนด้าน
กีฬา นันทนาการ และการจัด
ให้มีสถานที่ออกก าลงักายและ
สวนสาธารณะ 

4 171,000 2 27,036 

รวม 34 15,963,500 12 10,584,572 
3. ด้านการศกึษา 
ศาสนา ประเพณี
และวัฒนธรรม 

1. การส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษา 

11 3,323,400 11 2,311,423.44 

2. การส่งเสริม สนับสนุน 
อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

11 493,000 1 15,000 

3. การเสริมสร้าง ท านบุ ารุง 
และการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

5 28,000 - - 

รวม 27 3,844,000 12 2,326,423.44 
4. ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

1. การส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของบคุลากรและ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ให้มี
ขีดความสามารถในการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ 

23 15,190,000 12 12,040,598.04 

2. การบรหิารจัดการภาครัฐที่ดี 
แบบบูรณาการ การมีส่วนรว่ม
ของประชาชนและองค์กรทกุ
ภาคส่วน 

9 173,000 3 54,000 

3. การส่งเสริมประชาธิปไตย 
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

1 600,000 - - 

4. การด าเนินงานตามแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1 150,000 1 70,784 

รวม 34 16,113,000 16 12,165,382.04 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

5. การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

1. การพัฒนา สง่เสริม 
สนับสนนุ และฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 

2 130,000 - - 

2. การพัฒนาและส่งเสริมดา้น
การเกษตร 

2 20,000 - - 

3. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 50,000 1 107,720 

4. การส่งเสริมพัฒนาสินคา้
และร้านคา้ชุมชน 

1 10,000 - - 

รวม 7 210,000 1 107,720 
6. ด้านการอนุรักษ์ 
และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. การสร้างจิตส านึก 
ตระหนัก ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 41,000 1 860 

2. การบริหารจัดการ การ
ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
และน้ าเสียในชุมชน 

1 30,000 - - 

รวม 4 71,000 1 860 
รวมทั้งสิ้น 149 43,588,400 62 27,927,990.04 
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    1.3  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  
     1.3.1 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560   
        เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ไดด้ าเนินการจริง 

        1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงถนน สะพาน ทางระบายน้ า 0 0  
1.2 ด้านแหล่งน้ า การก่อสร้าง ปรับปรุง และการขยายเขต
ประปา 

0 0  

1.3 การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ 1 140,000  
1.4 การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน 0 0  
1.5 การสื่อสาร 0 0  

รวม 1 140,000  
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

2. ด้านคุณภาพชีวิต 2.1 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV. 

0 0  

2.2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 0 0  
2.3 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 0 0  
2.4 การส่งเสริมสนับสนุนด้านกฬีา นันทนาการ และการจัดให้มี
สถานที่ออกก าลังกาย และสวนสาธารณะ 

0 0  

2.5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 550,738  
2.6 การรณรงค์ การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายา
เสพติด และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

2 84,190  

2.7 การรณรงค์ และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชน 

0 0  

รวม 5 634,928  
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

3. ด้านการส่งเสริมศาสนา 
และวัฒนธรรม 

3.1 การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

0 0  

3.2 การเสริมสร้าง ท านุบ ารุง และการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

1 50,000  

รวม 1 50,000  
4. ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

4.1 การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาด้านต่าง ๆ 

2 65,000  

4.2 การบริการจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

2 20,000  

4.3 การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 0 0 - 
4.4 การด าเนินงานตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ตาม
แนวนโยบายของรัฐ 

0 0 - 

รวม 3 80,000  
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5.1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 0 0  

5.2 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม 2 30,000  
5.3 การเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 1 10,000  
5.4 การส่งเสริมพัฒนาสินค้าและร้านค้าชุมชน 0 0  

รวม 3 40,000  
6. ด้านการอนุรักษ์ และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6.1 การสร้างจิตส านึก ตระหนัก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 5,000  

6.2 การบริหารจัดการ การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย
ในชุมชน 

0 0  

รวม 1 5,000  
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        2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงถนน สะพาน ทางระบายน้ า 0 0  
1.2 ด้านแหล่งน้ า การก่อสร้าง ปรับปรุง และการขยายเขตประปา 0 0  
1.3 การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ 0 0  
1.4 การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน 0 0  
1.5 ด้านการสื่อสาร 0 0  

รวม 0 0  
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
2. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

2.1 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV. 

1 50,000  

2.2 ด้านสาธารณสุข 0 0  
2.3 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 6 88,200  
2.4 การส่งเสริมสนับสนุนด้านกฬีา นันทนาการ และการจัดให้มี
สถานที่ออกก าลังกาย และสวนสาธารณะ 

1 70,000  

2.5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 197,000  
2.6 การรณรงค์ การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายา
เสพติด และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

2 65,000  

2.7 การรณรงค์ และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ประชาชน 

0 0  

รวม 8 232,000  
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
3. การส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3.1 การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4 240,000  

3.2 การเสริมสร้าง ท านุบ ารุง และการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 2 50,000  
รวม    

4. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 4.1 การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาด้านต่าง ๆ 

3 45,000  

4.2 การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

4 127,000  

4.3 การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 2 130,000  
4.4 การด าเนินงานตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐ 

0 0 - 

รวม 9 302,000  
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5.1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 0 0  
5.2 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม 2 17,000  
5.3 การเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 3 61,300  
5.4 การส่งเสริมพัฒนาสินค้าและร้านค้าชุมชน 0 0  

รวม 5 78,300  
6. การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6.1 การสร้างจิตส านึก ตระหนัก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0 0  

6.2 การบริหารจัดการ การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสียใน
ชุมชน 

0 0  

รวม 0 0  
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        3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1. การก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงถนน สะพาน ทางระบายน้ า 0 0 - 
2. ด้านแหล่งน้ า การก่อสร้าง ปรับปรุง และการขยายเขตประปา 0 0  
3. การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ 0 0 - 
4. ด้านการสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน 0 0 - 
5. ด้านการสื่อสาร 0 0 - 

รวม 0 0  
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
2. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

1. ด้านการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV. 

1 20,000  

2. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 4 56,350  
3. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 2 8,000  
4. การส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการ และการจัดให้มีสถานที่
ออกก าลังกายและสวนสาธารณะ 

0 0  

5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 180,000  
6. การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพ
ติด และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

1 10,000  

รวม 10 274,350  
3. ด้านการส่งเสริมศาสนา 
และวัฒนธรรม 

1. การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2 12,000  

2. การเสริมสร้าง ท านุ บ ารุง และการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 2 50,000  
รวม 4 62,000  

 

 

 

 

 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง        การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งท่ี 1  เมษายน 2561   หน้า 35 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
4. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

1. การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาด้านต่าง ๆ 

3 47,000  

2. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี แบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

1 50,000  

3. การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 1 100,000  
4. การด าเนินงานตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐ 

0 0  

รวม 5 197,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง        การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งท่ี 1  เมษายน 2561   หน้า 36 
 

 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 0 0  
2. การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม 2 54,900  
3. การเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 0 0  
4. การส่งเสริมพัฒนาสินค้าและร้านค้าชุมชน 0 0  

รวม 2 54,900  
6. การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. การสร้างจิตส านึก ตระหนัก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 20,000  

2. การบริหารจัดการ การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสียใน
ชุมชน 

0 0  

รวม 1 20,000  
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        4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       
ยุทธศาสตร์ แผนงาน จ านวนโครงการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0  
2. แผนงานเคหะและชุมชน 5 622,000  

2. ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

1. การรักษาความสงบภายใน 1 150,000  
2. สาธารณสุข 4 130,000  
3. การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 6 472,000  
4. งบกลาง 0 0  

3. ด้านการศึกษา ศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรม 

1. การศึกษา 9 70,500  

4. ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

1.บริหารงานทั่วไป 3 533,000  

5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 52,000  
6. การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. การเกษตร 1 10,000  

รวม 31 2,039,500  
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     1.3.2 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  
       เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง 
 
       1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557  

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 การก่อสร้าง 
ปรับปรุงและบ ารุงถนน 
สะพาน ทางระบายน้ า 

1. ก่อสร้างถนนดินยกระดับ  
บ้านขาม หมู่ที่ 1 

กว้าง 5.00 ม.   
ยาวประมาณ 285 ม. 
สูงเฉลี่ย 0.50 ม. 

70,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

2. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ 6 

กว้าง 0.40 ม. 
ยาว 62 ม.  ลึก 0.40 ม. 

140,000 สามารถระบายน้ าเสีย
และป้องกันน้ าท่วม 

น้ าเสียและน้ าท่วม
ลดลง ร้อยละ 100 

3. ปรับปรุงถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนนหญ้าคา หมู่ 7 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 90 ม.  
หนา 0.10 ม. 

140,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

4. ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านหนองจาน หมู่ 11 

เริ่มจากข้างบ้านเลขที่ 5 
ไปทางทิศตะวันออกถึง
ข้างบ้านเลขที่ 35 

140,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

5. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ 12 

กว้าง 0.40 ม.  
ยาว 53 ม. ลึก 0.15 ม. 

121,000 สามารถระบายน้ าเสีย
และป้องกันน้ าท่วม 

เสียและน้ าท่วมลดลง 
ร้อยละ 100 

6. ปรับปรุงถนนลงลูกรัง  
บ้านโนนแจง หมู่ 12 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 94 ม. หนา 0.15 ม. 

17,800 ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 การก่อสร้าง 
ปรับปรุงและบ ารุงถนน 
สะพาน ทางระบายน้ า 

7. ก่อสร้างถนนถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน บ้านริมบึง หมู่ 14 

กว้าง 3.00 ม.   
ยาว 49  ม.  
หนา 0.15 ม. 

79,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

8. ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน บ้านริมบึง หมู่ 14  

กว้าง 3.00 ม.  
ยาว 38 ม. 
หนา 0.15 ม. 

61,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

9. ปรับปรุงถนนลงลูกรัง  
บ้านโนนสะอาด หมู่ 15 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 600 ม.  
หนา 0.10 ม. 

140,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

1.2 ด้านแหล่งน้ า  การ
ก่อสร้าง ปรับปรุง และ
การขยายเขตประปา 

1. จัดซื้อท่อส่งน้ า บ้านห้วยฉลุง 
หมู่ 8 

จัดซื้อท่อ PVC พร้อม
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

140,000 ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภค-บริโภคและท า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภค ครบทุก
ครัวเรือน 

2. ขยายเขตท่อเมนต์ประปาภายใน
หมู่บ้าน บ้านขาม หมู่ 1 

เชื่อมต่อจากท่อเมนต์
ประปาบ้านบุละกอ 

56,000 ประชาชนมีน้ าประปาใน
การอุปโภคบริโภคเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภค ครบทุกครัวเรือน 

3. ขยายเขตท่อเมนต์ประปาภายใน
หมู่บ้าน บ้านสันตสิุข หมู่ 2 

เชื่อมต่อท่อประปาจาก
ท่อเทศบาลขาม
สะแกแสง 

140,000 ประชาชนมีน้ าประปาใน
การอุปโภคบริโภคเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภค ครบทุก
ครัวเรือน 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.2 ด้านแหล่งน้ า  การ
ก่อสร้าง ปรับปรุง และ
การขยายเขตประปา 

4. ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านนามาบ หมู่ 5 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน 

140,000 ประชาชนมีน้ าประปาใน
การอุปโภคบริโภคเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภค ครบทุกครัวเรือน 

5. ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ  
บ้านคู หมู่ 9 

กว้าง 24.00 ม. 
ยาว 47 ม. ลึก 3.00 ม. 

145,000 ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภค ครบทุกครัวเรือน 

1.3 การขยายเขตไฟฟ้า 
และไฟฟ้าสาธารณะ 

1. ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
แรงต่ า บ้านหนุก หมู่ 4 

เริ่มจากถนนสายบ้าน
หนุก-บ้านโนนกระถิน 
ข้างบ้านนายนัฐชกิจ  
จารึกกลาง ไปทางทิศใต้  

140,000 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

2. ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
แรงต่ า บ้านบุละกอ หมู่ 10 

เริ่มจากบ้านเลขที่ 71 
ไปทางทิศตะวันตก ถึง
สุขเขต อบต.ขามฯ 

140,000 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

3. ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
แรงต่ า บ้านหนองมะค่า หมู่ 13 

เริ่มจากถนนสายบ้าน
หนองมะค่า หมู่ 13 
ไปทางทิศเหนือ 

350,000 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

 1.4 การสาธารณูปโภค
และการก่อสร้างอ่ืน 

- - -   

 1.5 การสื่อสาร 1. อุดหนุน อบต.พะงาดฯ ค่าด าเนินการศูนย์รวม
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง 

20,000 สามารถให้บริหารข้อมูล
ข่าวสาร อปท. แก่
ภาครัฐ และประชาชน 

ศูนย์ฯ ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
ครบถ้วน 

รวม 2,179,800   
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2. ด้านคุณภาพชีวิต 2.1 การสังคมสงเคราะห์
และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ติดเชื้อ HIV. 

1. การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ด าเนินการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติของ อบต. 

150,000 เด็กได้รับความส าคัญ
และการปลูกฝังที่ดี 

เด็กมีพัฒนาการที่ดี
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 

2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร 
สถานที่ให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 

ด าเนินการปรับปรุง
อาคาร สถานที่ เช่น 
ทางลาด ราวบันได  

40,000 ผู้สูงอายุด าเนินกิจกรรม
ประจ าวันอย่าง
ปลอดภัย 

ผู้สูงอายุมีความพึง
พอใจ ร้อยละ 50 

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
บ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 

ด าเนินการก่อสร้างหรือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
ประชาชนผู้ยากไร้ หรือ
ผู้ด้อยโอกาสในเขต อบต. 

100,000 ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสมีที่อยู่
อาศัยที่แข็งแรง 

ผู้ได้รับการช่วยเหลือมี
ความพึงพอใจ  
ร้อยละ 100 

4. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

ด าเนินการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในเขต อบต. 

150,000 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต 
ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ร้อยละ 80 

5. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ 

72,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ย
ยังชีพ ร้อยละ 100 

6. จัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรม 
สาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่า
กาชาด 

อุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดนครราชสีมา 

5,000 ประชาชนได้รับการ
บรรเทาความเดือดร้อน
ในเบื้องต้น 

ประชาชนได้รับการ
ดูแล ทั่วถึง  
ร้อยละ 100 
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เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2. ด้านคุณภาพชีวิต 2.2 การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุข 

1. ค่าพาหนะน าเด็กไป
สถานพยาบาล 

ค่าพาหนะน าเด็กไป
สถานพยาบาลและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆทีเ่กี่ยวข้อง 

10,000 เด็กได้รับการช่วยเหลือ
ทันท่วงท ี

ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง ร้อยละ 80 

2. อุดหนุนกิจการสาธารณสุขมูล
ฐานหมู่บ้าน (อสม.) 

อุดหนุนให้ อสม. ในเขต 
อบต. 15 หมู่บ้าน 

150,000 ประชาชนได้รับการ
บริการด้านสาธารณสุข
มูลฐาน 

ประชาชนได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุข 
ร้อยละ 100 

3. อุดหนุนโรงพยาบาลขามสะแกแสง 
ตามโครงการปูพรมค้นหาผู้ป่วย
ซึมเศร้าในชุมชนต าบลขามสะแกแสง 

อุดหนุนให้แก่ รพ.ขาม
สะแกแสง เพื่อด าเนิน
โครงการฯ 

8,000 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับ
การคัดกรองและผู้ป่วย
ได้รับการดูแลรักษา 

ประชาชนได้รับการคัด
กรอง ร้อยละ 100 

4. ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ด าเนินการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกใน
เขต อบต. 

60,000 ประชาชนปลอดจากโรค
ไข้เลือดออก 

อัตราการป่วยโรค
ไข้เลือดออก ลดลง 
ร้อยละ 95 

5. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและคุมก าเนิดสุนัขและแมว 

ด าเนินการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า คุมก าเนิดสุนัข
และแมว 

10,000 ประชาชนปลอดจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

พื้นที่ปลอดจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ร้อยละ 100 

6. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

ด าเนินการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่เด็กและสตรี 

20,000 เด็กและเยาวชนมี
ภูมิคุ้มกันต่อการมี
เพศสัมพันธ์ 

ปัญหาการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควรลดลง  
ร้อยละ 95 

7. เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 

90,000 ประชาชนได้รับการดูแล
สุขภาพตามสิทธิประโยชน์ 

ประชาชนได้รับสิทธิ์  
ร้อยละ 100 
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เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2. ด้านคุณภาพชีวิต 2.3 การส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 

1. ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อาหารกลางวันส าหรับ
เด็กเล็กของ อบต. 

168,000 นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์ 

เด็กได้รับอาหารตามหลัก
โภชนาการ ร้อยละ 100 

2. ค่าอาหารเสริม (นม) อาหารเสริม (นม) ส าหรับ
เด็กเล็ก ศพด. อบต. และ
นักเรียนสังกัด สพฐ. 

792,260 เด็กมีสุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

เด็กได้รับอาหารเสริม
(นม) ครบถ้วน ร้อยละ 
100 

3. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
ส าหรับ ศพด.  

5,000 เด็กเล็กมีเครื่องแต่งกาย
ที่มีระเบียบเรียบร้อย 

ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง ร้อยละ 80 

4. ค่าวัสดุการศึกษา จัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น 
แบบฝึกประสบการณ์ ฯ 

60,000 เด็กมีวัสดุการศึกษา
ครบถ้วน 

เด็กเล็กมีพัฒนาการที่
ดีขึ้น ร้อยละ 20 

5. ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) 

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี 
ดี  จ านวน 1 เครื่อง  

14,000 เด็กมีสื่อไนการเรียนรู้ที่
กว้างขวาง 

เด็กเล็กมีพัฒนาการที่
ดีขึ้น ร้อยละ 20 

6. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
ฉีดหมึก 

4,300 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น 
ร้อยละ 30 

7. โครงการทัศนศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์ส าหรับเด็ก 

ด าเนินงานโครงการฯ 10,000 เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดี เด็กเล็กมีพัฒนาการที่
ดีขึ้น ร้อยละ 20 

8. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

อาหารกลางวันระดับชั้น
อนุบาล-ป.6  ในเขต 
อบต. 

1,612,000 เด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

นักเรียนได้รับอาหาร
ตามหลักโภชนาการ 
ร้อยละ 100 
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เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2. ด้านคุณภาพชีวิต 2.3 การส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 

9. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนุก ด าเนินโครงการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

30,000 เด็กได้รับความรู้
กว้างขวางมากขึ้น 

นักเรียนมีพัฒนาการ 
การศึกษาครบถ้วน  
ร้อยละ 100 

10. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหญ้าคา
โนนแจง 

ด าเนินโครงการ 
พัฒนาการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

30,000 เด็กได้รับความรู้
กว้างขวางมากขึ้น 

นักเรียนมีพัฒนาการ 
การศึกษาครบถ้วน  
ร้อยละ 100 

11. อุดหนุนโรงเรียนบ้านคู 
(ประชาอุปถัมภ์) 

ด าเนินโครงการ 
พัฒนาการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

30,000 เด็กได้รับความรู้
กว้างขวางมากขึ้น 

นักเรียนมีพัฒนาการ 
การศึกษาครบถ้วน  
ร้อยละ 100 

12. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองจาน ด าเนินโครงการ 
พัฒนาการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

30,000 เด็กได้รับความรู้
กว้างขวางมากขึ้น 

นักเรียนมีพัฒนาการ 
การศึกษาครบถ้วน  
ร้อยละ 100 

13. อุดหนุนโรงเรียนขามสะแกแสง ด าเนินโครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

50,000 เด็กได้รับความรู้
กว้างขวางมากขึ้น 

นักเรียนมีพัฒนาการ 
การศึกษาครบถ้วน  
ร้อยละ 100 
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เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2. ด้านคุณภาพชีวิต 2.3 การส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 

14. การพัฒนาองค์ความรู้ระดับ
ปริญญาโท 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ให้แก่คณะ
ผู้บริหาร พนักงาน 

180,000 ผู้ได้รับทุนมีความรู้และ
น ามาพัฒนาองค์กรได้ 

องค์กรมีผู้มีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 0.6 

2.4 การส่งเสริม
สนับสนุนด้านกีฬา 
นันทนาการ และการจัด
ให้มีสถานที่ออกก าลัง
กาย และสวนสาธารณะ 

1. การจัดการแข่งขันกีฬา 
ต้านยาเสพติด 

ด าเนินการจัดการ
แข่งขันกีฬา 

150,000 ประชาชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด 

ประชาชนมีการออกก าลัง
กายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 

2. โครงการกีฬาสัมพันธ์ วันท้องถิ่น
ไทย ต้านภัยยาเสพติด 

ด าเนินการจัดการ
แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ฯ 

50,000 เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างองค์กร 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
ร้อยละ 80 

3. ค่าวัสดุกีฬา สนับสนุนวัสดุกีฬาให้แก่
กลุ่มเยาวชนในเขต อบต. 

70,000 ประชาชนหันมาออกก าลัง
กาย ห่างไกลยาเสพติด 

ประชาชนมีการออกก าลัง
กายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 

4. อุดหนุนจังหวัดนครราชสีมา 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ 43 

อุดหนุนการแข่งขันกีฬา
แห่งชาต ิ

50,000 ประชาชนมีความเข้าใจ
ในการแข่งขันกีฬาที่
ถูกต้อง 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ  
ร้อยละ 80 

5. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณที่ท าการ อบต. 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ที่ท าการ อบต. 

10,000 ผู้มาติดต่อราชการเกิด
ความประทับใจ 

ประชาชนมีความพึง
พอใจ ร้อยละ 70 

 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง        การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งท่ี 1  เมษายน 2561   หน้า 46 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2. ด้านคุณภาพชีวิต 2.5 การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนและศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน อปพร. 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ให้แก่คณะ
ผู้บริหาร พนักงาน 

150,000 อปพร. สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

อปพร. ได้รับการฝึก
เพิ่มทักษะ รัอยละ 70 

2. ค่าจัดซื้อถังดับเพลิง จัดซื้อถังดับเพลิง
ส าหรับ ศพด. 

3,500 สามารถระงับอัคคีภัยใน
พื้นที่ได้ทันท่วงท ี

ประชาชนมีความปลอดภัย
จากอัคคีภัย ร้อยละ 100 

3. เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายในกรณีจ าเป็น 
กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณ
ภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน 

573,640 ผู้ประสบภัยต่าง ๆ หรือ
ผู้ได้รับความเดือดร้อน
ได้รับความช่วยเหลือ 

ประชาชนมีความพึง
พอใจ ร้อยละ 80 

2.6 การรณรงค์ การ
ป้องกันและแก้ไขการ
แพร่ระบาดปัญหายา
เสพติด และสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

1. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส าคัญ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
และปฏิบัติงานของ จนท.
ศูนย์ อปพร. และสมาชิก 
อปพร. ในการปฏิบัติ
หน้าที่ช่วงเทศกาลส าคัญ 

70,000 ไม่มีอุบัติเหตุในพื้นที่
รับผิดชอบ 

อุบัติเหตุลดลง 
ร้อยละ 90 

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
ครอบครัวสัมพันธ์ 

ด าเนินการฝึกอบรมให้
ความรู้ 

20,000 ครอบครัวมีความ
เข้มแข็ง/มีความสัมพันธ์
ที่ดี 

ครอบครัวมี
ความสัมพันธ์อันดี
เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 70 

รวม 5,027,700   
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

3. ด้านการส่งเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.1 การส่งเสริม อนุรักษ์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1. การจัดงานเนื่องในวันส าคัญของ
ชาติ 

ด าเนินการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันส าคัญของ
ชาติ เช่น วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ฯลฯ 

50,000 อบต.และประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมวัน
ส าคัญ 

ด าเนินกิจกรรมครบ 
ร้อยละ 100 

2. การจัดงานประเพณีวันพริกและ
ของดีอ าเภอขามสะแกแสง 

ด าเนินการจัดงาน
ประเพณีวันพริกฯ 

380,000 ประเพณีท้องถิ่นได้รับการ
สืบสานให้คงอยู่สืบไป 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  ร้อยละ 60 

3. การจัดงานประเพณีวันลอย
กระทง 

ด าเนินการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทงฯ 

150,000 ประเพณีท้องถิ่นได้รับการ
สืบสานให้คงอยู่สืบไป 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80 

4. โครงการบวงสรวงสักการะ
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนาร ี

ด าเนินกิจกรรม
บวงสรวงสดุดีวีรกรรม
ท้าวสุรนาร ี

50,000 ประชาชนร่วมกิจกรรม
สดุดีท่านท้าวสุรนาร ี

ประชาชนได้ร่วม 
สืบสานประเพณี   
ร้อยละ 50 

5. การจัดงานประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ 

ด าเนินการจัดงาน
ประเพณีฯ 

50,000 ประเพณีท้องถิ่นได้รับการ
สืบสานให้คงอยู่สืบไป 

ผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 50 

6. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและการเผยแพร่การ
แสดงพื้นบ้าน (ร าโทน) 

ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ฯ 

50,000 ศิลปการแสดงพื้นบ้าน
ได้รับการสืบทอดให้คง
อยู่สืบไป 

การแสดงพื้นบ้าน
ได้รับการสืบสานมาก
ขึ้น 

7. อุดหนุนอ าเภอขามสะแกแสง 
โครงการจัดงานวันพริกและของดี
อ าเภอขามสะแกแสง 

อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีวันพริกและ
ของดี อ.ขามสะแกแสง 

30,000 ประเพณีท้องถิ่นได้รับการ
สืบสานให้คงอยู่สืบไป 

ด าเนินกิจกรรม
ครบถ้วน ร้อยละ 100 
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เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

3. ด้านการส่งเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.1 การส่งเสริม อนุรักษ์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

8. อุดหนุนอ าเภอขามสะแกแสง 
โครงการจัดงานบวงสรวงท่านท้าว
สุรนาร ี

อุดหนุนการจัดงาน
บวงสรวงท้าวสุรนารี 

10,000 หน่วยงานราชการและ
ประชาชนเข้าร่วมพิธี
บวงสรวงท่านท้าวสุร
นารี 

ด าเนินกิจกรรมครบ 
ร้อยละ 100 

 3.2 การเสริมสร้าง ท านุ
บ ารุง และการจัด
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

1. อุดหนุนกิจการทางศาสนา
วัฒนธรรม 

อุดหนุนการด าเนิน
โครงการบรรพชา
อุปสมบทพระภิกษุ
สามเณรภาคฤดูร้อน 

50,000 ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสืบสาน
พระพุทธศาสนา 

เยาวชนได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ร้อยละ 20 

รวม 820,000   
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เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

4. ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

4.1 การส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้
มีขีดความสามารถใน
การพัฒนาด้านต่าง ๆ 

1. เงินเดือน ค่าตอบแทนคณะ
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และ
สมาชิก อบต. สวัสดิการต่าง ๆ และ
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล (โบนัส) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนต าบล และ
ลูกจ้าง 

11,556,420 บุคลากรของ อบต.ได้รับ
ค่าตอบแทนครบทุกคน 

บุคลากรได้รับ
ค่าตอบแทนครบ   
ร้อยละ 100 

2. ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้าง
เวรยาม ค่าจ้างท าความ
สะอาด ค่าจ้างฉีดพ่น
หมอกควัน ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร และค่าจ้างเหมา
บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

330,000 สถานที่ราชการมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  
ร้อยละ 80 

3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
ส าหรับโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวสารทาง
วิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์ แผ่นพับ ปฏิทิน 
ป้ายประชาสัมพันธ์  
วารสาร 

60,000 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ผลการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
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เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

4. ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

4.1 การส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้
มีขีดความสามารถใน
การพัฒนาด้านต่าง ๆ 

4. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล 

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง
ในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่ไป
นิเทศงาน ตรวจงาน 
เยี่ยมชม หรือทัศน
ศึกษาดูงาน 

10,000 บุคคลหรือคณะบุคคล 
มีความประทับใจ 
 

ผู้ได้รับการต้อนรับมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100 

5. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม และอ่ืน ๆ ใน
การประชุมสภา 

10,000 สมาชิกสภาได้รับการ
อ านวยความสะดวก
ระหว่างการประชุม 

ส.อบต.มีความพึง
พอใจ ร้อยละ 100 

6. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

จัดฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อให้บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

300,000 บุคลากรของอบต. มี
ความรู้  ทักษะ และมี
ศักยภาพในการท างาน
เพิ่มขึ้น 

บุคลากรปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

7. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า 
และพวงมาลา 

จ่ายเป็นค่าพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ กระเช้าและ
พวงมาลาในพิธีการ 
ต่าง ๆ 

10,000 พิธีการต่าง ๆ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
สวยงาม 

การบริหารงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

4. ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

4.1 การส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้
มีขีดความสามารถใน
การพัฒนาด้านต่าง ๆ 

8. ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างของ อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการสรรหาบุคลากร
ของ อบต. 

20,000 การสรรหาบุคลากรใน
การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการสรรหา
เป็นไปตามระเบียบฯ 
ร้อยละ 100 

9. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ของ อบต. 

170,000 เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ของ อบต. 

วัสดุ อุปกรณ์ ที่ช ารุด 
ได้รับการซ่อมแซม  
ร้อยละ 100 

10. โครงการปรับปรุงห้องท างาน
ของส่วนโยธา อบต.ขามสะแกแสง 

ซ่อมแซมฝ้าเพดาน และ
กันห้อง หน.ส่วนโยธา 

65,000 มีสถานที่ท างานเพียงพอ
กับจ านวนเจ้าหน้าที่ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

11. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้น า
ชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งใน
ชุมชน 

ด าเนินการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน ฯ 

250,000 ผู้น าชุมชนได้รับการ
เสริมสร้างและพัฒนา
ความรู้ความสามารถ 

ผู้น าชุมชนน าความรู้
ไปพัฒนาชุมชนได้มาก
ขึ้น  ร้อยละ 80 

12. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สมทบกองทุน
ประกันสังคมให้แก่
พนักงานจ้าง 

191,900 พนักงานจ้างมีเงินทุน
ส ารองไว้ใช้เมื่อจ าเป็น 

พนักงานจ้างมีเงินทุน
ส ารอง ร้อยละ 100 

13. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

สมทบกองทุนบ าเหน็จ 
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

164,280 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมี
ความมั่นคงในอนาคต 

ข้าราชการมีกองทุนไว้
ส ารองเมื่อจ าเป็น 
ร้อยละ 100 
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(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

4. ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

4.1 การส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้
มีขีดความสามารถใน
การพัฒนาด้านต่าง ๆ 

14. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
ต่าง ๆ เพื่อใช้ภายใน
ส านักงาน อบต. 

1,797,963 ส านักงานมีวัสดุ อุปกรณ์ 
ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน ครบถ้วน 
ร้อยละ 100 

15. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
เพื่อใช้ในส านักงาน 
อบต. 

195,584 มีเครื่องมือเครื่องใช้
ส าหรับให้บริการ
ประชาชนอย่างเพียงพอ 

มีครุภัณฑ์ในการ
ปฏิบัติงาน ครบถ้วน  
ร้อยละ 100 

4.2 การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีแบบบูรณา
การ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

1. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ 
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่
ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย 
ประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ ในการ
ประเมินผลความพึงพอใจ
การให้บริการของ อบต. 

20,000 รับทราบข้อมูลความพึง
พอใจของประชาชนเพื่อ
น าไปสู่การปรับปรุงการ
ท างานที่ดีต่อไป 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

2. อุดหนุนอ าเภอขามสะแกแสง 
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี พระ
ราชพิธี และงานวันส าคัญ 

จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
ที่ท าการปกครองอ าเภอ
เพื่อจัดงานรัฐพิธีและงาน
วันส าคัญ 
 

10,000 ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การเชิดชูสถาบัน 

ด าเนินกิจกรรมครบ 
ร้อยละ 100 

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาครูและครู
ผู้ช่วย ศพด. 

12,000 ครูผู้ดูแลเด็กได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ยิ่งขึ้น 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
และทักษะเพิ่มขึ้น ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 

 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง        การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งท่ี 1  เมษายน 2561   หน้า 53 
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

4. ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

4.2 การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีแบบบูรณา
การ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

4. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่/ทาง
สาธารณประโยชน์ในเขต อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการรังวัดที่/ทาง
สาธารณประโยชน์ใน
เขต อบต. เพื่อจัดท า
หนังสือส าหรับที่หลวง 
(นสล.) 

30,000 ที่ดินสาธารณประโยชน์
ในเขต อบต. ได้รับการ
รังวัดและสามารถออก
เอกสารสิทธิ์ได้อย่าง
ถูกต้อง 

ทราบแนวเขตที่
สาธารณะในพื้นที่ 
ครบร้อยละ 100 

  5. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 
อบต.เคลื่อนที่ เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาสามปีและแผนชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการในการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดท าแผนชุมชน 
แผนพัฒนา 

50,000 ประชาชนได้รับการ
พัฒนาที่ตรงตามความ
ต้องการ 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 70 

 4.3 การส่งเสริม
ประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก
สภา หรือผู้บริหาร อบต. 

จัดการเลือกตั้งสมาชิก 
อบต. หรือ นายก อบต. 
แทนต าแหน่งว่าง 

100,000 มีผู้บริหารและสมาชิก 
อบต. ครบตามกฎหมาย 

ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 60 

 4.4 การด าเนินงานตาม
แผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่ อปท. ตาม
แนวนโยบายของรัฐ 

1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท า
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

180,000 สามารถจัดเก็บภาษี
ได้มากขึ้น 

สามารถจัดเก็บภาษีได้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 

รวม 15,533,147   
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เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

5. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

5.1 การพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน 

1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ 

ด าเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ 
และประชาชนเขต อบต. 

30,000 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ในการประกอบอาชีพ
และมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
อาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 

 5.2 การพัฒนาและ
ส่งเสริมเกษตรกรรม 

- - -   

 5.3 การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - -   

 5.4 การส่งเสริมพัฒนา
สินค้าและร้านค้าชุมชน 

- - -   

รวม 30,000   
6. ด้านการอนุรักษ์ และ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6.1 การสร้างจิตส านึก 
ตระหนัก ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- - -   

6.2 การบริหารจัดการ 
การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูลและน้ าเสียใน
ชุมชน 

- - -   

รวม -   
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  2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 การก่อสร้าง 
ปรับปรุงและบ ารุงถนน 
สะพาน ทางระบายน้ า 

1. ปรับปรุงถนนลงลูกรังภายใน
หมู่บ้าน บ้านขาม หมู่ 1 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 475 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

145,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านสะแกราษฎร์ 
หมู่ 3 

กว้าง  5.00  ม. 
ยาว 50  ม. 
หนา  0.15  ม. 

149,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 

3. ปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายใน
หมู่บ้าน บ้านด่านช้าง หมู่ 6 

กว้าง  4.00  ม. 
ยาว  400  ม. 
หนาเฉลี่ย  0.10 ม. 

148,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 

4. ก่อสร้างถนนลงลูกรังภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนนหญ้าคา หมู่ 7 

กว้าง  3.00  ม. 
ยาว  600  ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

110,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 

5. ปรับปรุงถนนลงลูกรังภายใน
หมู่บ้าน บ้านห้วยฉลุง หมู่ 8 

กว้าง  4.00  ม. 
ยาว  810  ม. 
หนาเฉลี่ย  0.10  ม. 

149,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 

6. ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองจาน หมู่ 11 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  65  ม. 
หนา  0.15  ม. 

150,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 

 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง        การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งท่ี 1  เมษายน 2561   หน้า 56 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 การก่อสร้าง 
ปรับปรุงและบ ารุงถนน 
สะพาน ทางระบายน้ า 

7. ปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนนแจง  หมู่ 12 

กว้าง  3.00 ม. 
ยาว  380 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

151,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 

8. ปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ 15 

กว้าง  4.00  ม. 
ยาว  400  ม. 
หนาเฉลี่ย  0.10 ม. 

149,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 

9. ก่อสร้างถนน คสล. ข้ามล าห้วย
ฉลุง บ้านห้วยฉลุง หมู่ 8 

กว้าง  5.50 ม. 
ยาว  12  ม. 
หนา  0.20  ม. 

65,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 

10. ก่อสร้างถนน คสล. ข้ามล าห้วย
ตะคร้อ บ้านบุละกอ หมู่ 10 

กว้าง  6.00  ม.  
ยาว  8.00 ม. 
หนา  0.20 ม. 

48,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 

1.2 ด้านแหล่งน้ า การ
ก่อสร้าง ปรับปรุง และ
การขยายเขตประปา 

1. ขยายเขตท่อเมนต์ประปาภายใน
หมู่บ้าน บ้านสันตสิุข หมู่ 2 

ยาว 1,450 ม. 149,000 ประชาชนมีน้ าประปาใน
การอุปโภค-บริโภค 

ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ครบ ร้อยละ 100 

2. ก่อสร้างท านบคอนกรีตเสริม
เหล็กกั้นล าห้วยสาธารณะ  
บ้านบุละกอ หมู่ 10 

ยาว  25  ม. 
สูง  2.00 ม. 
หนา  0.25  ม. 

158,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
100 
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.3 การขยายเขตไฟฟ้า 
และไฟฟ้าสาธารณะ 

1. ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
แรงต่ า บ้านหนุก หมู่ 4 

เริ่มจากถนนสายบ้าน
หนุก-บ้านโนนกระถิน 

300,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 

2. ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
แรงต่ า บ้านคู หมู่ 9 

เริ่มจากฟาร์มไก่ถึงหม้อ
แปลงไฟฟ้าเดิม 

150,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 

1.4 ด้านการ
สาธารณูปโภคและการ
ก่อสร้างอ่ืน 

1. ต่อเติมศาลากลางบ้าน 
 บ้านริมบึง หมู่ 14 

กว้าง  4.00  ม. 
ยาว  12  ม. 

150,000 ประชาชนมีสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ 

มีสถานที่จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 

2. ก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะ 
บ้านนามาบ  หมู่ 5 

กว้าง  2  ม.  ยาว 5 ม. 
จ านวน  2  ห้อง 

150,000 ประชาชนได้รับความสะดวก
จากการประชุมมากขึ้น 

ประชาชนมีความพึง
พอใจ ร้อยละ 80 

 1.5 ด้านการสื่อสาร 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

ด าเนินการจัดท าโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
รวมข้อมูลข่าวการจัดซื้อ
จัดจ้างฯ ระดับอ าเภอ 

18,880 ประชาชน หน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่มีประสิทธ
ภาพ 

ผู้ใช้บริการศูนย์ ฯ มี
ความพึงพอใจ ร้อยละ 
100 

รวม 2,339,880   
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เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

2.1 ด้านการสังคม
สงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติด
เชื้อ HIV. 

1. การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ด าเนินการจัดงานวัน
เด็กของ อบต. 

111,565 เด็กได้รับการเรียนรู้และ
ปลูกฝังที่ด ี

เด็กมีพัฒนาการที่ดี 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 

2. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด าเนินการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

8,641,700 ผู้สูงอายุได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น 

ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยัง
ชีพ ร้อยละ 100 

3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

ด าเนินการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ในเขต อบต. 

150,000 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ร้อยละ 80 

4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ด าเนินการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 

18,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ย
ยังชีพ ร้อยละ 100 

5. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ด าเนินการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

1,337,000 ผู้พิการได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น 

ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ 
ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง        การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งท่ี 1  เมษายน 2561   หน้า 59 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

2.2 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

1. อุดหนุนกิจการสาธารณสุข 
มูลฐานหมู่บ้าน (อสม.) 

อุดหนุนให้แก่ อสม. 
ในเขต อบต.  15 หมู่ 

225,000 ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณสุขมูลฐาน 

ประชาชนได้รับการบริการ
ด้านสาธารณสุขมูลฐาน 
ร้อยละ 100 

2. ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ด าเนินการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

60,000 ต าบลขามสะแกแสง
ปลอดโรคไข้เลือดออก 

อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก
ลดลงร้อยละ 95 

3. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและคุมก าเนิดสุนัขและแมว 

ด าเนินการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าและ
คุมก าเนิดสุนัขและแมว 

10,000 ต าบลขามสะแกแสง 
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

พื้นที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า ร้อยละ 100 

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
เด็กและสตรี 

12,000 เยาวชนมีภูมิคุ้มกันต่อ
การมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร 

ปัญหาการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควรลดลง 
ร้อยละ 95 

5. เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

120,000 ประชาชนได้รับการดูแล
ตามสิทธิประโยชน์ 

ประชาชนได้รับสิทธิ
ประโยชน์ในเรื่อง
สุขภาพ ร้อยละ 100 
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เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

2.3 การส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 

1. ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก 
ศพด. 

ค่าอาหาร ศพด. อบต. 103,520 เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกาย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

เด็กได้รับอาหารกลางวันตาม
หลักโภชนาการ ร้อยละ 100 

2. ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับ ศพด. อบต. และ
นักเรียนสังกัด สพฐ. 

571,249.10 นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

นักเรียนได้รับอาหาร
เสริม(นม) ร้อยละ 100 

3. ค่าวัสดุการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
วัสดุการศึกษา 

20,000 เด็กได้รับการพัฒนา
ครบทุกด้าน 

เด็กเล็กมีพัฒนาการ
ครบ ร้อยละ 100 

4. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. 

ส าหรับระดับชั้นอนุบาล-
ป.6 ในเขต อบต. 

1,556,000 นักเรียนมีร่างกายที่
สมบูรณ์ แข็งแรง 

นักเรียนได้รับอาหารตาม
หลักโภชนาการ ร้อยละ 100 

5. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนุก โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

20,000 นักเรียนได้รับความรู้ที่
กว้างขวาง 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาการศึกษา 
ร้อยละ 100 

6. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหญ้าคาโนน
แจง 

โครงการภาษาน่าสนุก 
 

20,000 นักเรียนได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น 

นักเรียนได้รับการพัฒนา
การศึกษา ร้อยละ 100 

7. อุดหนุนโรงเรียนบ้านคู โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

20,000 นักเรียนได้รับความรู้ที่
กว้างขวาง 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาการศึกษา 
ร้อยละ 100 

8. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองจาน โครงการจัดหาสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทา
การเรียนของผู้เรียน 

20,000 นักเรียนได้รับความรู้ที่
กว้างขวาง 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาการศึกษา 
ร้อยละ 100 
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เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

2.3 การส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 

9. อุดหนุนโรงเรียนขามสะแกแสง โครงการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

40,000 นักเรียนได้รับความรู้ที่
กว้างขวาง 

นักเรียนได้รับการพัฒนา
การศึกษา ร้อยละ 100 

10. โครงการแข่งขันกีฬา ศพด.
สัมพันธ์ อ.ขามสะแกแสง 

ด าเนินการโครงการฯ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆที่
เกี่ยวข้อง 

20,000 เด็กเล็กได้รับการพัฒนา
ทางด้านร่างกายและ
สังคม 

เด็กร่วมการแข่งขัน
กีฬา ร้อยละ 100 

2.4 การส่งเสริม
สนับสนุนด้านกีฬา 
นันทนาการ และการจัด
ให้มีสถานที่ออกก าลัง
กาย และสวนสาธารณะ 

1. การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด 

ด าเนินการจัดการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด 

72,320 ประชาชนห่างไกล 
ยาเสพติด 

ประชาชนออก 
ก าลังกายเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 50 

2. อุดหนุนจังหวัดนครราชสีมา 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาคน
พิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ส าหรับการด าเนิน
โครงการ ฯ 

50,000 ประชาชนมีความเข้าใจ
ในการแข่งขันกีฬาอย่าง
ถูกต้อง 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ ร้อยละ 
80 

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการส่งทีม
นักกีฬาหรือทีมนักกีฬา
ของ อบต. เข้าร่วม
แข่งขันกีฬา 

49,970 นักกีฬาสร้างชื่อเสียง
ให้แก่ต าบล 

นักกีฬาเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 100 
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เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

2.5 การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

1. เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายในกรณีจ าเป็น 
กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณ
ภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน 

308,405 ผู้ประสบภัย หรือผู้
ได้รับความเดือดร้อน 
ได้รับการช่วยเหลือ
ทันท่วงท ี

ประชาชนมีความพึง
พอใจ ร้อยละ 80 

2.6 การรณรงค์ การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดปัญหา
ยาเสพติด และสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชน 

1. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส าคัญ 

ค่าด าเนินการและ
ปฏิบัติงานของ จนท. 
ศูนย์ อปพร. และ
สมาชิก อปพร. 

41,870 ไม่มีอุบัติเหตุในพื้นที่
รับผิดชอบ 

อุบัติเหตุลงลง ร้อยละ 
80 

2. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด หรือกิจกรรมการ
บ าบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด 

ด าเนินการฝึกอบรม 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ให้ความรู้แก่ประชาชน
หรือกิจกรรมบ าบัด/ฟื้นฟู 

9,400 ประชาชนและเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ลดลง ร้อยละ 50 

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
ครอบครัวสัมพันธ์ 

ฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
ของคนในครอบครัว 

10,800 ครอบครัวมีความ
เข้มแข็ง 

สมาชิกในครัวเรือนมี
ความสัมพันธ์ท่ีดีขึ้น 
ร้อยละ 50 

2.7 การรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูก
จิตส านึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

- - -   

รวม 13,618,799.10   
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3. ด้านการส่งเสริม
ศาสนา และวัฒนธรรม 

3.1 การส่งเสริม 
อนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. การจัดงานประเพณีวันพริกและ
ของดีอ าเภอขามสะแกแสง 

ด าเนินการจัดงาน
ประเพณี ฯ 

407,900 ประเพณีท้องถิ่นได้รับ
การสืบสานให้คงอยู่สืบไป 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 50 

2. โครงการบวงสรวงสักการะ
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนาร ี

ด าเนินการจัดกิจกรรม
บวงสรวงและสดุดี
วีรกรรมท้าวสุรนาร ี

20,000 ประเพณีท้องถิ่นได้รับ
การสืบสานให้คงอยู่
สืบไป 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 50 

3. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและการเผยแพร่
การแสดงพื้นบ้าน (ร าโทน) 

ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
อนุรักษ์และเผยแพร่
การแสดงพื้นบ้าน 

30,810 ศิลปการแสดงพื้นบ้าน
ได้รับการสืบทอดให้คง
อยู่สืบไป 

ผู้สืบสาน
ศิลปะการแสดง  
ร้อยละ 0.5 

4. อุดหนุนอ าเภอขามสะแกแสง 
โครงการจัดงานวันพริกและของดี
อ าเภอขามสะแกแสง 

อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีวันพริก ฯ ให้แก่
ที่ท าการปกครองอ าเภอ 

30,000 ขยายตลาดสินค้าและ
สร้างชื่อให้ผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ของอ าเภอ 

จัดกิจกรรมครบ 
ร้อยละ 100 

5. อุดหนุนอ าเภอขามสะแกแสง
โครงการจัดงานบวงสรวงท่านท้าว
สุรนาร ี

อุดหนุนการจัดงาน
บวงสรวงฯ ให้แก่ท่ีท า
การปกครองอ าเภอ 

10,000 หน่วยงานราชการและ
ประชาชนเข้าร่วมพิธี
บวงสรวง ฯ 

จัดกิจกรรมครบ 
ร้อยละ 100 

3.2 การเสริมสร้าง ท านุ
บ ารุง และการจัด
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

- - -   

รวม 498,710   
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4. ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

4.1 การส่งเสริมกา
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้
มีขีดความสามารถใน
การพัฒนาด้านต่าง ๆ 

1. เงินเดือน ค่าตอบแทนคณะ
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และ
สมาชิก อบต. สวัสดิการต่าง ๆ 
และเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล (โบนสั) 

เพื่อเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้าง 

9,941,351.36 บุคลากรของ อบต. 
ได้รับค่าตอบแทนครบ
ทุกคน 

บุคลากรได้รับ
ค่าตอบแทนครบ 
ร้อยละ 100 

2. ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อเป็นค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ เช่น 
ค่าจ้างเวรยาม ค่าจ้าง
ท าความสะอาด 

401,000 ส านักงานมีความ
ปลอดภัย สะอาด 
เรียบร้อย 

ส านักงานมีความ
ปลอดภัย สะอาด 
มากขึ้น  

3. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาท้องถิ่น 

ค่าอาหาร เครื่องดื่ม 
และอ่ืน ๆ ในการ
ประชุมสภา 

8,770 ส.อบต.ได้รับการ
อ านวยความสะดวก
ระหว่างการประชุม 

ส.อบต.มีความพึง
พอใจ ร้อยละ 100 

4. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานการพัฒนาท้องถิ่น 

จัดฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อให้บุคลากรของ 
อบต. ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

239,318 บุคลากรของ อบต. มี
ความรู้ ทักษะ และมี
ศักยภาพในการท างาน 

บุคลากรปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 80 

5. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
และพวงมาลา 

จ่ายเป็นค่าพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ กระเช้าและ
พวงมาลา 

20,000 พิธีการต่าง ๆ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
สวยงาม 

ด าเนินกิจกรรมบรรลุ
วัตถุประสงค์  
ร้อยละ 100 
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4. ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

4.1 การส่งเสริมกา
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้
มีขีดความสามารถใน
การพัฒนาด้านต่าง ๆ 

6. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อเป็นค่าบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ของ อบต. 

173,264.41 วัสดุ ครุภัณฑ์ ของ 
อบต. ได้รับการ
บ ารุงรักษาอยู่เสมอ 

วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ช ารุด 
ได้รับการซ่อมแซม  
ร้อยละ 100 

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก  
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 

283,434 บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานยิ่งขึ้น 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ร้อยละ 20 

8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนา
ความรู้ความสามารถของผู้น า
ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งใน
ชุมชน 

ด าเนินการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ของผู้น าชุมชน 

220,000 ผู้น าชุมชนได้รับการ
เสริมสร้างและพัฒนา
ความรู้ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน า
ความรู้ไปพัฒนาชุมชน
ได้มากขึ้น ร้อยละ 80 

9. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายสมทบกองทุน
ประกันสังคมให้แก่
พนักงานจ้าง 

115,496 พนักงานจ้างมีเงินทุน
ส ารองเมื่อมีความ
จ าเป็น 

สมทบกองทุนฯ ครบ 
ร้อยละ 100 

10. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

156,600 เพื่อเป็นเงินทุนส ารอง
ให้แก่ข้าราชการเมื่อมี
ความจ าเป็น 

สมทบกองทุนฯ ครบ 
ร้อยละ 100 

11. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ จ้าง
หรือท าเองซึ่งวัสดุสิ่งของ 
เครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ 

693,717.05 การปฏิบัติงานของ
บุคลากร มีความ
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

บุคลากรมีเครื่องมือ
ครบ  ร้อยละ 100 
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  12. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์ 
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของ 
อบต. 

740,300 การปฏิบัติงานของ
บุคลากร มีความ
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

บุคลากรมีเครื่องมือ
ครบ  ร้อยละ 100 

4. ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

4.2 การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีแบบบูรณา
การ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

1. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง 
ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่
ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย 
ประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ ในการ
ประเมินผลความพึงพอใจ
การให้บริการ ของ อบต. 

18,000 ทราบความพึงพอใจ
ของประชาชนเพื่อ
น าไปสู่การปรับปรุงการ
ท างาน 

มีการส ารวจความพึง
พอใจครบทุกหมู่บ้าน 

2. อุดหนุนอ าเภอขามสะแกแสง 
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี พระ
ราชพิธีและงานวันส าคัญ 

อุดหนุนให้แก่ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอฯ  

10,000 ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การเชิดชูสถาบัน 

ด าเนินกิจกรรมครบ  
ร้อยละ 100 

3. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่/ทาง 
สาธารณประโยชน์ในเขต อบต. 

การรังวัดที่/ทาง
สาธารณประโยชน์ในเขต 
อบต. เพื่อจัดท า นสล. 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

14,850 ที่ดินสาธารณประโยชน์ 
ได้รับการรังวัดและ
สามารถออกเอกสาร
สิทธิ์ได้อย่างถูกต้อง 

ทราบแนวเขตที่
สาธารณะ  
ร้อยละ 100 

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 
อบต.เคลื่อนที่เพื่อจัดท าแผนยุทธ- 
ศาสตร์ แผนพัฒนาสามป ีแผนชุมชน 

ค่าด าเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดท าแผนฯ 

18,490 มีแผนที่ตรงตามความ
ต้องการของประชาชน 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 70 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

4. ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

4.3 การส่งเสริม
ประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

- - -   

 4.4 การด าเนินงานตาม
แผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตาม
แนวนโยบายของรัฐ 

1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

67,730 สามารถจัดเก็บภาษีได้
เพิ่มขึ้น 

จัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 

รวม 13,122,320.82   
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เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

5. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

5.1 การพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน 

1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ 

ด าเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสตรี 
ผู้สูงอายุและประชาชน 

15,000 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ในการประกอบอาชีพ
และมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถสร้างรายได้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

 5.2 การพัฒนาและ
ส่งเสริมเกษตรกรรม 

- - -   

 5.3 การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - -   

 5.4 การส่งเสริมพัฒนา
สินค้าและร้านค้าชุมชน 

- - -   

รวม 15,000   
6. การอนุรักษ์และ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

6.1 การสร้างจิตส านึก 
ตระหนัก ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด าเนินการในการ
ส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2,940 ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติ
และมีพื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้น 

พื้นที่ป่าในชุมชน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 

 6.2 การบริหารจัดการ 
การก าจัดขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และน้ าเสียใน
ชุมชน 

- - -   

รวม 2,940   
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    3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 การก่อสร้าง 
ปรับปรุงและบ ารุงถนน 
สะพาน ทางระบายน้ า 

1. ก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน บ้านสันตสิุข หมู่ 2 

กว้าง 4 ม.  ยาว 279 ม. 
สูงเฉลี่ย 0.40 ม. 

90,900 ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านสะแกราษฎร์ 
หมู่ 3 

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 60 ม.  
หนา 0.15 ม. 

150,000 ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหญ้าคา 
หมู่ 7 

กว้าง  3.00  ม. 
ยาว  45  ม. 
หนา 0.15 ม. 

67,900 ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านหนองจาน หมู่ 11 

กว้าง 4 ม. ยาว 45 ม. 
หนา 0.15 ม. 

90,800 ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านหนองจาน หมู่ 11 

กว้าง 3 ม. ยาว 37 ม. 
หนา 0.15 ม. 

58,800 ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ 13 

กว้าง  5 ม. ยาว 60 ม. 
หนา 0.15 ม. 

150,000 ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ 15 

กว้าง 3 ม. ยาว 99 ม. 
หนา 0.15 ม. 

149,000 ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 

  8. ปรับปรุงถนนลงลูกรังภายใน
หมู่บ้าน บ้านขาม หมู่ 1 

กว้าง 3 ม. ยาว 500 ม. 
หนา 0.15 ม. (2 ช่วง) 

90,000 ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 การก่อสร้าง 
ปรับปรุงและบ ารุงถนน 
สะพาน ทางระบายน้ า 

9. ปรับปรุงถนนลงลูกรังภายใน
หมู่บ้าน  บ้านขาม  หมู่ 1 

กว้าง 3 ม. ยาว 321 ม. 
หนา 0.15 ม. 

59,000 ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 

10. ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบุละกอ 
หมู่ 10 

กว้าง  4  ม. 
ยาว  52  ม. 
หนา  0.10 ม. 

69,600 ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 

1.2 ด้านแหล่งน้ า การ
ก่อสร้าง ปรับปรุง และ
การขยายเขตประปา 

1. ขยายท่อเมนต์ประปาภายใน
หมู่บ้าน บ้านสันตสิุข หมู่ 2 

เชื่อมต่อจากท่อประปา
เทศบาล บริเวณบ้าน
นายปั่น ฝ่ายกลาง ไป
ทางทิศตะวันออก ถึง
บ้านนายนิตย์ แก้ววิเศษ 

101,789 ประชาชนมีน้ าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 

2. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ภายในบ้านหนุก หมู่ 4 

กว้าง 0.40 ม.  
ยาว 77 ม. ลึก 0.40 ม. 

139,035 สามารถระบายน้ าเสีย
และน้ าท่วมได้ 

สามารถระบายน้ าเสียและ
น้ าท่วมได้ ร้อยละ 20 

3. ขุดลอกสระน้ าวัดบ้านคู หมู่ 9 ขุดลอกด้านทิศ
ตะวันออกของสระน้ า 

150,000 ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภค บริโภค เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคเพียงพอ ร้อยละ 100 

4. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ภายในหมู่บ้าน บ้านบุละกอ หมู่ 10 

กว้าง 0.40 ม.  
ยาว 41 ม. ลึก 0.40 ม. 

72,540 สามารถระบายน้ าเสีย
และน้ าท่วมได้ 

สามารถระบายน้ าเสียและ
น้ าท่วมได้ ร้อยละ 20 

5. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนแจง หมู่ 12 

กว้าง 0.40 ม. 
ยาว 76 ม. ลึก 0.40 ม. 

138,105 สามารถระบายน้ าเสีย
และน้ าท่วมได้ 

สามารถระบายน้ าเสียและ
น้ าท่วมได้ ร้อยละ 20 

6. ก่อสร้างประตูระบายน้ า บ้านริม
บึง หมู่ 14 

ขุดดินวางท่อระบายน้ า 
คสล. 1 จุด รวม 26 ท่อน 

148,000 ไม่มีปัญหาอุทกภัยและ
ขาดแคลนน้ า 

ลดปัญหาอุทกภัยและ
ขาดน้ า ร้อยละ 100 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.3 การขยายเขตไฟฟ้า 
และไฟฟ้าสาธารณะ 

1. ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
แรงต่ า บ้านโนนหญ้าคา หมู่ 7 

เริ่มจากข้างประปา
หมู่บ้าน ไปทางทิศ
ตะวันตก ถึงที่นา  
นายแย้ม  ชอบมะลัง 

181,673.14 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
เกิดความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 

2. ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
แรงต่ าพร้อมติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านห้วยฉลุง หมู่ 8 

เริ่มจากข้างบ้าน นาย
ช่วย  หวังช่วยกลาง ไป
ทางทิศเหนือ ถึงบ้าน
นายบู๊  ฤทธิ์กลาง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
เกิดความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 

1.4 ด้านการ
สาธารณูปโภค และการ
ก่อสร้างอ่ืน 

1. ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายและประตู
ทางเข้าที่ท าการ อบต. 

ยาว  132.50  ม. 837,000 สามารถรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ 

สถานที่ราชการมีความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 

2. ปรับปรุงศาลากลางบ้าน  
บ้านนามาบ หมู่ 5 

กว้าง 10.02 ม. 
ยาว 22.84 ม. 

156,000 ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

ประชาชนมีสถานที่ใช้
ท ากิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 

3. ต่อเติมศาลากลางบ้าน บ้านดา่น
ช้าง หมู่ 6 

กว้าง  10  ม. 
ยาว  20 ม. 

132,525 ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

ประชาชนมีสถานที่ใช้
ท ากิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 

1.5 ด้านการสื่อสาร 1. อุดหนุน อบต.เมืองเกษตร 
โครงการศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้าง อปท. ระดับอ าเภอ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
การด าเนินงานฯ 

20,000 สามารถให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร อปท. แก่
ภาครัฐ ประชาชน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้ใช้บริการศูนย์ฯ มี
ความพึงพอใจ  
ร้อยละ 100 

รวม 3,052,667.14   
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

2.1 ด้านการสังคม
สงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติด
เชื้อ HIV. 

1. การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ด าเนินการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติของ อบต. 

102,470 เด็กได้พัฒนาการที่ดี 
ครบทั้ง 4 ด้าน 

เด็กมีพัฒนาการที่ดี 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 

2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

ด าเนินการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในเขต อบต. 

119,845 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ร้อยละ 100 

3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
เบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วย
โรคเอดส์ 

18,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ย
ยังชีพ ร้อยละ 100 

2.2 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

1. สนับสนุนบริการสาธารณสุขมูล
ฐานหมู่บ้าน (อสม.) 

อุดหนุนให้แก่ อสม.  ใน
เขต อบต.  15 หมู่บ้าน 

112,500 ประชาชนได้รับการบริการ
ด้านสาธารณสุขมูลฐาน 

ประชาชนได้รับบริการฯ 
ครบ 100 % 

2. ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ด าเนินการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

59,575 ต าบลขามสะแกแสง
ปลอดโรคไข้เลือดออก 

อัตราการป่วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง-ร้อยละ 
95 

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

ด าเนินการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่เด็กและสตรี 

9,500 เด็กและเยาวชนมีภูมิ คุ้ม
กันต่อการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร 

การตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควรลดลง 
ร้อยละ 95 

4. เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

เพื่อจ่ายสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 

121,000 ประชาชนได้รับการดูแล
สุขภาพตามสิทธิ
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับสิทธิ
ประโยชน์ฯ ร้อยละ 
100 
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เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

2.3 การส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 

1. ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันส าหรับ ศพด. 

199,460 เด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์ 

เด็กเล็กได้รับอาหารถูกหลัก
โภชนาการ ร้อยละ 100 

2. ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับเด็ก ศพด. และ
นักเรียนสังกัด สพฐ. 

632,588.22 นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์ 

นักเรียนได้รับอาหาร
เสริมครบ ร้อยละ 100 

3. ค่าจัดการเรียนการสอน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน
การสอนส าหรับ ศพด. 

59,500 เด็กเล็กได้รับการเรียนรู้
รอบด้าน 

เด็กเล็กมีพัฒนาการที่
ดีขึ้น ร้อยละ 20 

4. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียนในสังกัด
โรงเรียน สพฐ. 

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุน
ส าหรับอาหารกลางวัน 
ระดับชั้นอนุบาล- ป.6 

1,549,000 นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์ 

นักเรียนได้รับอาหารถูกหลัก
โภชนาการ ร้อยละ 100 

5. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนุก โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

20,000 เด็กและเยาวชนได้รับ
ความรู้เพิ่มมากขึ้น 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาการศึกษา  
ร้อยละ 100 

6. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหญ้าคาโนน
แจง 

โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน 

20,000 เด็กและเยาวชนได้รับ
ความรู้เพิ่มมากขึ้น 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาการศึกษา  
ร้อยละ 100 

7. อุดหนุนโรงเรียนบ้านคู 
 (ประชาอุปถัมภ์) 

โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

20,000 เด็กและเยาวชนได้รับ
ความรู้เพิ่มมากขึ้น 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาการศึกษา  
ร้อยละ 100 
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เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

2.3 การส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 

8. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองจาน โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนด้วยอุปกรณ์และ
นวัตกรรมทางการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 เด็กและเยาวชนได้รับ
ความรู้เพิ่มมากขึ้น 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาการศึกษา  
ร้อยละ 100 

9. อุดหนุนโรงเรียนขามสะแกแสง โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

40,000 เด็กและเยาวชนได้รับ
ความรู้เพิ่มมากขึ้น 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาการศึกษา  
ร้อยละ 100 

 10. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ส าหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต. 

ค่าด าเนินการโครงการฯ 6,860 เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดี เด็กเล็กเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 100 

2.4 การส่งเสริม
สนับสนุนด้านกีฬา 
นันทนาการ และการ
จัดการให้มีสถานที่ออก
ก าลังกาย และ
สวนสาธารณะ 

1. การจัดการแข่งขันกีฬาต้าน 
ยาเสพติด 

ด าเนินการจัดการ
แข่งขันกีฬา 

23,780 ประชาชนห่างไกล 
ยาเสพติด 

ร้อยละ 30 ของประชาชน
หันมาออกก าลังกาย 

2. โครงการแข่งขันกีฬา ศพด.
สัมพันธ์ อ.ขามสะแกแสง 

ค่าด าเนินโครงการ
แข่งขันกีฬา ศพด. ฯ 

15,765 เด็กเล็กได้รับพัฒนาการ
ด้านร่างกายและสังคม 

เด็กเล็กร่วมแข่งขัน
กีฬา ร้อยละ 100 

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา 

ค่าด าเนินการส่งทีม
นักกีฬา  หรือทีมนักกีฬา
ของ อบต.เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาประเภท 
ต่าง ๆ 

46,850 ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมและสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่ต าบล 

เด็กเล็กได้ร่วมแข่งขัน
กีฬา  ร้อยละ 100 
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เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

2.5 การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

1. เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายในกรณีจ าเป็น 
กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณ
ภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน 

712,161.66 ผู้ประสบภัย หรือผู้
ได้รับความเดือดร้อน
ได้รับความช่วยเหลือ 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ 
ร้อยละ 90 

2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

ค่าด าเนินการและ
ปฏิบัติงานของ จนท.
ศูนย์ อปพร. และอปพร. 
ในการปฏิบัติหน้าที่ ฯ 

41,270 ไม่มีอุบัติเหตุในพื้นที่
รับผิดชอบ 

อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 
95 

2.6 การรณรงค์ การ
ป้องกันและแก้ไขการ
แพร่ระบาดปัญหายา
เสพติดและสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

1. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดหรือกิจกรรม
การบ าบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพ
ติด 

ค่าด าเนินการฝึกอบรม 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ให้ความรู้แก่ประชาชน
หรือกิจกรรมบ าบัดฟื้นฟู 

10,170 ประชาชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดลงลง 
ร้อยละ 50 

2. โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้
ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ของคนในครอบครัว 

7,430 ครอบครัวมีความ
เข้มแข็ง 

ครอบครัวมีความสัมพันธ์
ท่ีดีขึ้น ร้อยละ 80 

2.7 การรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูก
จิตส านึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้แก่ประชาชน 

- - -   

รวม 3,967,724.88   
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

3. ด้านการส่งเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.1 การส่งเสริม อนุรักษ์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1. การจัดงานประเพณีวันพริกและ
ของดีอ าเภอขามสะแกแสง 

ด าเนินการจัดงาน
ประเพณีวันพริก ฯ 

316,180 ประเพณีท้องถิ่นได้รับการ
สืบสานให้คงอยู่สืบไป 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 50 

2. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและการเผยแพร่การ
แสดงพื้นบ้าน 

ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม 
อนุรักษ์และเผยแพร่การ
แสดงพื้นบ้าน 

0 ศิลปการแสดงพื้นบ้าน
ได้รับการสืบทอดให้คง
อยู่สืบไป 

สามารถสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมได้ 
ร้อยละ 80 

3. อุดหนุนอ าเภอขามสะแกแสง
โครงการจัดงานวันพริกและของดี
อ าเภอขามสะแกแสง 

อุดหนุนให้แก่ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ 

30,000 ขยายตลาดและสร้างชื่อ
ให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ
อ าเภอ 

ด าเนินกิจกรรมครบ 
ร้อยละ 100 

4. อุดหนุนอ าเภอขามสะแกแสง 
โครงการจัดงานบวงสรวงท่านท้าว
สุรนาร ี

อุดหนุนให้แก่ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ 

15,000 ด าเนินกิจกรรม
บวงสรวงเพื่อเป็นขวัญ
ก าลังใจแก่ประชาชน 

ด าเนินกิจกรรมครบ 
ร้อยละ 100 

3.2 การเสริมสร้าง ท านุ
บ ารุง และการจัด
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

- - -   

รวม 361,180   
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

4. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

4.1 การส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้
มีขีดความสามารถใน
การพัฒนาด้านต่าง ๆ 

1. เงินเดือน ค่าตอบแทน คณะ
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และ
สมาชิก อบต. สวัสดิการต่าง ๆ และ
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล (โบนัส) 

เพื่อเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้าง 

10,694,405 บุคลากรของ อบต. 
ได้รับค่าตอบแทนครบ
ทุกคน 

บุคลากรได้รับ
ค่าตอบแทนครบ   
ร้อยละ 100 

2. ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อเป็นค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ เช่น 
ค่าจ้างเวรยาม ค่าจ้าง
ท าความสะอาด 

450,000 สถานที่ราชการมีความ
สะอาด ปลอดภัย 

ความพึงพอใจของผู้มา
รับบริการ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

3. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล 

เพื่อเป็นค่ารับรองใน
การต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่ไปนิเทศ
งาน ตรวจงาน ฯ 

5,250 ผู้มาเยือนเกิดความ
ประทับใจ 

ความพึงพอใจ  
ร้อยละ 90 

4. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร 
ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ 
เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรอง 

11,350 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับ
ความสะดวกระหว่าง
การประชุม 

ความพึงพอใจ ร้อยละ 
90 

5. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
และพวงมาลา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวง
มาลาในพิธีการต่าง ๆ 

1,000 พิธีการต่าง ๆ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

การบริหารงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

4. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

4.1 การส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้
มีขีดความสามารถใน
การพัฒนาด้านต่าง ๆ 

6. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ของ อบต. 

143,346.09 วัสดุ ครุภัณฑ์ ของอบต. 
ได้รับการบ ารุงรักษาให้
ใช้การ 
ได้ดีอยู่เสมอ 

วัสดุ อุปกรณ์ ที่ช ารุด
ได้รับการซ่อมแซม  
ร้อยละ 100 

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 

259,903 บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

บุคลากรปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ร้อยละ 90 

8. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ด าเนินการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานการ
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพฯ 

43,240 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
อาชีพเพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้มา
พัฒนาสร้างอาชีพ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 

9. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม
ให้แก่พนักงานจ้าง 

124,114 พนักงานจ้างมีเงินทุน
ส ารองไว้เมื่อมีความ
จ าเป็นหรือฉุกเฉิน 

จ านวนเงินที่สมทบมี
ความถูกต้องครบถ้วน 
ร้อยละ 100 

10. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

จ่ายเป็นเงินสมทบ 
กบท.ให้แก่ข้าราชการ 

160,610 ข้าราชการมีเงินทุน
ส ารองในอนาคต 

จ านวนเงินที่สมทบถูกต้อง
ครบถ้วน ร้อยละ 100 

11. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ จ้าง 
หรือท าเองซึ่งวัสดุ 
เครื่องใช้ในส านักงาน 

263,090.15 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ทุกส่วนราชการมีวัสดุ
เพียงพอ ร้อยละ 100 
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เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

4. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

4.1 การส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้
มีขีดความสามารถใน
การพัฒนาด้านต่าง ๆ 

12. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์
ในการปฏิบัติงาน 

102,700 มีครุภัณฑ์ส าหรับ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ทุกส่วนราชการมี 
ครุภัณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานครบถ้วน  
ร้อยละ 100 

4.2 การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีแบบบูรณา
การ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

1. ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็น
กลางเพื่อเป็นผู้ด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการส ารวจความ
พึงพอใจของประชาชน 

18,000 ทราบความพึงพอใจ
ของประชาชน 

มีการส ารวจความพึง
พอใจครบทุกหมู่บ้าน 

2. อุดหนุนอ าเภอขามสะแกแสง 
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี พระ
ราชพิธีและงานวันส าคัญ 

อุดหนุนให้แก่ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ 

10,000 ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การเชิดชูสถาบัน 

ด าเนินกิจกรรมครบ 
ร้อยละ 100 

3. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่/ทาง
สาธารณประโยชน์/ตรวจสอบแนว
เขต ในเขต อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้อง 

99,165 ที่สาธารณประโยชน์
ได้รับการรังดวัด
ครบถ้วน 

ทราบแนวเขตที่
สาธารณะอย่างชัดเจน 
ร้อยละ 100 

4. โครงการประชุมประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล เพื่อจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
สามปี และแผนชุมชน 

เพื่อเป็นค่าด าเนินการ
โครงการฯ 

19,340 มีแผนพัฒนาตรงตาม
ความต้องการของ
ประชาน 
 
 

ประชาชนเข้าร่วม
ประชุม  ร้อยละ 70 
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เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

4. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

4.3 การส่งเสริม
ประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

- - -   

4.4 การด าเนินงานตาม
แผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตาม
แนวนโยบายของรัฐ 

1. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ใน
พื้นที่ อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการจัดท าแผนที่
ภาษี ฯ 

55,340 สามารถจัดเก็บภาษีได้
เพิ่มขึ้น 

การจัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 

รวม 12,460,853.24   
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เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

5. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

5.1 การพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน 

1. โครงการฝึกอาชีพเสริมเพื่อเพิ่ม
รายได้ 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการโครงการฯ 

26,460 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ในการประกอบอาชีพ
และมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
น าความรู้ไปสร้างอาชีพได้ 
ร้อยละ 80 

5.2 การพัฒนาและ
ส่งเสริมเกษตรกรรม 

- - -   

5.3 การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการส่งเสริมศรษฐกิจ
พอเพียงเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

12,295 ประชาชนด ารงชีวิตราม
แนวทางพระราชด าริ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ ร้อยละ 80 

5.4 การส่งเสริมพัฒนา
สินค้าและร้านค้าชุมชน 

- - -   

รวม 38,755   
6. การอนุรักษ์และ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6.1 การสร้างจิตส านึก 
ตระหนัก ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการ ฯ 

4,570 ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

พื้นที่ป่าชุมชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 

6.2 การบริหารจัดการ 
การก าจัดขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูลและน้ าเสียใน
ชุมชน 

1. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ
และบริการจัดการขยะในชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการตาม
โครงการฯ 

20,230 ชุมชนมีความสะอาด  
ปลอดขยะ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น  
 ร้อยละ 80 

รวม 24,800   
    
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง        การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งท่ี 1  เมษายน 2561   หน้า 82 
 

     4) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 1. เงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงาน 
ลูกจ้าง สวัสดิการต่าง ๆ และเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล (โบนัส) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

1,249,800   

  2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 

30,000   

  3. ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าและ
สิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยูใน
การควบคุมของ อบต. 

339,912.56   

  4. จัดหาครุภัณฑ์เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ติดตั้งส าหรับกองช่าง 

32,956   

  5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านสันตสิุข หมู่ 2 

กว้าง  4.00  ม. 
ยาว  70  ม. 
หนา  0.15  ม. 

136,900   

  6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านสะแกราษฎร์ 
หมู่ที่ 3 

กว้าง  5.00  ม. 
ยาว  57  ม. 
หนา  0.15  ม. 

143,200   
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เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ 8 

กว้าง  4.00  ม. 
ยาว  72  ม.  
หนา  0.15  ม. 

140,900   

8. ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ  
วัดบ้านคู หมู่ 9 

ด าเนินการขุดลอก 3 
ช่วง 

71,000   

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้านคู  หมู่ 9 

กว้าง  4.00  ม.  หนา 
0.15 ม. ยาว  28 ม. 

54,900   

10. วางท่อระบายน้ า คสล. ภายใน
หมู่บ้าน บ้านบุละกอ หมู่ 10  
(คุ้มบ้านห้วย) 

วางท่อระบายน้ าจ านวน 
20 ท่อน 

52,000   

11. ก่อสร้างรางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้านบุละกอ หมู่ 10 

กว้าง 0.40 ม.  
ยาว 30 ม.  ลึก 0.40 ม. 

61,000   

12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองจาน  
หมู่ 11 

กว้าง  3.00 ม. 
ยาว  96  ม. 
หนา  0.15  ม. 

138,300   

13. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ภายในหมู่บ้านโนนแจง  หมู่ 12 

กว้าง 0.40 ม. 
ยาว 52 ม. ลึก 0.40 ม. 

107,000   

14. ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. 

ยาว 131 ม. สูง 1.65 ม. 
พร้อมประตูรั้วยาว 5 ม. 

379,000   
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 15. ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านขาม หมู่ 1 

กว้าง 3 ม. ยาว 770 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

169,000   

16. ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านหนุก หมู่ 4 (ทางไปบ้าน
โนนกระถิน) 

ด าเนินการทั้งหมด 6 
ช่วง 

288,000   

17. ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบุละกอ หมู่ 10 

กว้าง 2.50 ม. 
ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. 

77,800   

รวม 3,471,668.56   
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เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2. ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

1. เงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงาน 
ลูกจ้าง สวัสดิการต่าง ๆ และเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล (โบนัส) 

เพื่อเป็นค่าตอบแทน
ของพนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้าง 

160,920   

2. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ค่าด าเนินการปฏิบัติงาน
ของ จนท. ศูนย์ อปพร. 
และสมาชิก อปพร. 

22,818   

3. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ด าเนินการปฏิบัติงาน
ของ จนท. ศูนย์ อปพร. 
และสมาชิก อปพร. 

20,568   

4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่ง
กาย อปพร. 

30,000   

สาธารณสุข 1. เงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงาน 
ลูกจ้าง สวัสดิการต่าง ๆ และเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล (โบนัส) 

เพื่อเป็นค่าตอบแทน
ของพนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้าง 

158,280   

2. ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ด าเนินการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ในเขต อบต. 

82,527   
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เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2. ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

1. แข่งขันกีฬา ศพด.สัมพันธ์ 
อ.ขามสะแกแสง 

ด าเนินโครงการแข่งขัน
กีฬา ฯ 

656   

2. ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา 

ด าเนินการส่งทีม
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

26,380   

3. อุดหนุนอ าเภอขามสะแกแสง 
โครงการบวงสรวงท่านท้าวสุรนาร ี

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้แก่ที่ท าการปกครอง
อ าเภอ 

15,000   

งบกลาง 1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายสมทบกองทุน
ประกันสังคมให้แก่
พนักงานจ้าง 

122,768   

2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

7,195,800   

3. เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

2,182,400   

4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 

18,000   

5. เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายในกรณีจ าเป็น 
ฉุกเฉิน ที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น 

842,605   
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เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2. ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

งบกลาง 6. เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ 

140,000   

7. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

เพื่อจ่ายสมทบกองทุน 
กบท. 

169,430   

รวม 11,188,152   
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เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

3. ด้านการศึกษา ศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรม 

การศึกษา 1. เงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงาน 
ลูกจ้าง สวัสดิการต่าง ๆ และเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล (โบนัส) 

เพื่อเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้าง 

1,205,240   

2. ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ เช่น 
ค่าจ้างท าความสะอาดฯ 

115,000   

3. ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันส าหรับ ศพด. 

143,920   

4. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ ฯลฯ 

32,000   

5. ค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับ 
ศพด. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการสอน 

61,200   

6. ค่าอาหารเสริม (นม) อาหารเสริม (นม) 
ส าหรับ ศพด. และ
นักเรียนสังกัด สพฐ 

453,023.44   

7. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ อุดหนุนให้โรงเรียนใน
เขตรับผิดชอบ 

54,000   
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เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

3. ด้านการศึกษา 
ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

การศึกษา 8. ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
ส าหรับเด็กเล็ก ศพด. อบต. 

ค่าด าเนินโครงการ ฯ 5,440   

9. อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ
เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล-ป.6 

1,479,280   

10. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนุก โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

20,000   

11. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหญ้าคา
โนนแจง 

โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน 

20,000   

12. อุดหนุนโรงเรียนบ้านคู โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

20,000   

13. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง
จาน 

โครงการจัดหา
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
ส าหรับการเรียนการสอน 

20,000 
 
 

  

  14. อุดหนุนโรงเรียนขามสะแกแสง โครงการปรับปรุงระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 

40,000   

รวม 3,669,103.44   
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เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

4. ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

บริหารงานทั่วไป 1. เงินเดือน ค่าตอบแทน คณะ
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และ
สมาชิก อบต. สวัสดิการต่าง ๆ 
และเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล (โบนสั) 

เพื่อเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก อบต.  
พนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้าง 

9,796,187   

2. ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ เช่น 
ค่าจ้างเวรยาม ค่าจ้าง
ท าความสะอาด ฯลฯ 

300,000   

3. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล 

ค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่ไป
นิเทศงาน ตรวจงาน ฯลฯ 

1,790   

4. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่า
เคร่ืองดื่มต่าง ๆ ฯลฯ 

14,575   

5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 

264,624   

6. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า 
และพวงมาลา 

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
พวงมาลาในพิธีการต่าง ๆ 

1,000   
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

4. ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

บริหารงานทั่วไป 7. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินประเภทวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ของ อบต. 

271,937.87   

8. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

1,281,990.17   

9. จัดหาครุภัณฑ์เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัตงิาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์  77,900   

10. อุดหนนุ ทต.โนนเมือง 
โครงการศูนย์รวมข่าวสารการ
จัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ 

อุดหนุน ทต.โนนเมือง 
เพื่อเป็นค่าด าเนินการฯ 

20,000   

11. อุดหนนุอ าเภอขามสะแกแสง 
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพธิี พระ
ราชพิธี และงานวันส าคญั 

อุดหนุนให้แก่ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอฯ 

4,000   

12. จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีในพื้นที ่

เพื่อเป็นค่าด าเนินการ
จัดท าแผนที่ภาษีฯ 

70,784   

รวม 12,104,788.04   
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

5. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยง
ชีพอย่างยั่งยืน 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ฯ 

107,720   

รวม 107,720   
6. การอนุรักษ์และ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การเกษตร - - -   

รวม -   
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     2.1.6 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตรก์ลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์
ของ อปท.ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ขามสะแกแสง 

 

โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

6 9 1 1,5 6 1 15 1 
3 1 2,5 3,4,5 2,5 2 17 7 
3 1 2,3 2,4,5 2,7 3 9 2 
6 9 1 5 8 4 11 5 

1,5 4,5 3 3,4 1 5 5 1 
5 4 4 3 10 6 3 0 

 รวม 60 16 
    

     1) โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน  60  โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด
240  โครงการ 
     2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 106  โครงการ ด าเนินการจริง  16  โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 15.09  ของจ านวน
โครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (วันที่ 1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561) 
     3) จ านวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี (เฉพาะปี 2561) จ านวน  4  โครงการ  งบประมาณ 61,000 บาท  
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3.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  3.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
   3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารงานทั่วไป กองช่าง ส านักปลัด/กองคลัง 1 21,464.78 
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต การรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด กองคลัง 1 26,633.00 

การศึกษา กองการศึกษาฯ ส านักปลัด/กองคลัง 1 60,107.00 
งบกลาง ส านักปลัด กองกคลัง 5 6,411,544.00 

3. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

การศึกษา กองการศึกษาฯ ส านักปลัด/กองคลัง 2 94,000.00 

4. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด กองคลัง 2 196,096.98 
 การศึกษา กองการศึกษาฯ ส านักปลัด/กองคลัง 1 5,835.00 
 งบกลาง ส านักปลัด กองคลัง 2 251,503.00 
5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด กองคลัง 1 14,659.00 
6. ด้านการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- - - - - 

รวม 16 7,081,842.76 
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    3.1.2 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01)   
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง (ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 โครงการอินเตอร์เน็ต
ต าบลเพื่อบริการ
ประชาชน 

เพ่ือเพ่ิมช่องทางการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ให้กับประชาชน 

เพื่อจ่ายเป็น 
-ค่าเช่าบริการเครือข่าย 
อินเตอร์เนต็ 
-ค่าเดินสายโทรศัพท์ 
-ค่าบริการตา่งๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

21,464.78 ประชาชน
ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 90 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารรวดเร็วขึ้น 

ส านักปลัด 

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและให้บริการ
แก่ประชาชนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

เทศกาลปีใหม่ 
จ านวน 1 ครั้ง 

26,633 อุบัติเหตุลดลง 
ร้อยละ  80 

ไม่มีอุบัติเหตุในพื้นที่
รับผิดชอบ 

ส านักปลัด 

3 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาต ิ

เพื่อเป็นการพัฒนาเด็ก
ให้ครบทั้ง 4 ด้าน 

เด็กในพื้นที่บริการ 
อบต.ขามสะแกแสง 

60,107 เด็กมีพัฒนาการที่ดี
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 50 

เด็กมีพัฒนาการที่ดีครบ
ทั้ง  4  ด้าน 

กองการศึกษาฯ 

4 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
ในการยังชีพผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไป ในเขต อบต.
ขามสะแกแสง 

4,809,000 ผู้สูงอายไุด้รับเบี้ยยงั
ชีพ ร้อยละ 100 

ผู้สูงอายไุด้รับการ
ช่วยเหลือในเบื้องต้น 

ส านักปลัด 

5 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
ในการยังชีพผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้พิการที่มีบัตร
ประจ าตัว ในเขต 
อบต.ขามสะแกแสง 

1,462,400 ผู้พิการได้รับเบีย้ยัง
ชีพ ร้อยละ 100 

ผู้พิการได้รับการ
ช่วยเหลือในเบื้องต้น 

ส านักปลัด 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ด าเนินการ
จริง (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
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6 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
ในการยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่อยู่ใน
เขต อบต.ขาม
สะแกแสง 

10,500 ผู้ป่วยเอดส์ได้รบัเบี้ย
ยังชีพ ร้อยละ 100 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รบัการ
ช่วยเหลือในเบื้องต้น 

ส านักปลัด 

7 เงินส ารองจ่ายเมื่อเกิดสา
ธารณภัยหรือบรรเทาปัญหา
คามเดือดร้อนของ
ประชาชน 

เพื่อช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนทีป่ระสบ
ภัยต่าง ๆ หรือกรณี
ฉุกเฉิน 

ผู้ประสบภัยต่าง ๆ 
เช่น วาตภัย อุทกภัย  
อัคคีภัย ฯลฯ 

8,918 ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ได้รบั
ความช่วยเหลือ ร้อย
ละ 90 

ผู้ประสบภัยต่าง ๆ 
ได้รับการช่วยเหลือ
ทันท่วงท ี

ส านักปลัด 

8 ส่งเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบั
ท้องถิ่นหรือพื้นที่  
อบต.ขามสะแกแสง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การดูแลสุขภาพตาม
สิทธิ์ และเพื่อจัดท า
โครงการของกองทุนฯ 

กองทุน สปสช.  
อบต.ขามสะแกแสง 

120,726 ประชาชนได้รับสิทธิ
ประโยชน์เพิ่มมาก
ขึ้น ร้อยละ 100 

ประชาชนได้รับการดูแล
สุขภาพ และกองทนุได้
ด าเนินกินกรรมตาม
วัตถุประสงค ์

ส านักปลัด 

9 อาหารกลางวันแก่เด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 

เพื่อให้เด็กเล็กได้รับ
สารอาหารที่มีคุณภาพ
และมีคุณค่าทาง
โภชนาการ 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
อบต.ขามสะแกแสง 

51,500 เด็กเล็กมีอาหาร
กลางวันที่มีคุณค่า
ตามหลักโภชนาการ 
ร้อยละ 100 

เด็กเล็กทุกคนมีร่างกาย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

10 ค่าจัดการเรียนการสอน 
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

เพื่อใช้ในการจัด
ประสบการณ์ให้แก่เด็ก
เล็กอย่างเหมาะสม 

จัดสื่อการเรียนการ
สอนตามความจ าเปน็
และเหมาะสม 

42,500 มีสื่อการเรียนการ
สอนเพียงพอ 
ร้อยละ 100 

การจัดประสบการณ์
ให้แก่เด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กองการศึกษาฯ 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ด าเนินการ
จริง (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
11 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

เครื่องมือ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์  
เครื่องมือ ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

วัสดุส านักงาน/ไฟฟ้า
วิทยุ/งานบ้านงานครัว/ 
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น/  
การเกษตร  ฯลฯ 

163,929 ทุกส่วนราชการมี
วัสดุ อุปกรณ์ 
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานของ
บุคลากร มีความสะดวก 
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านักปลดั/กอง
คลัง/กองช่าง/
กองการศึกษาฯ 

12 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินของ อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์  

วัสดุ  ครุภณัฑ์  ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างของ 
อบต. 

32,167.98 วัสดุ  ครุภัณฑ์   
ที่ช ารุด ได้รับการ
ซ่อมแซม  
ร้อยละ 100 

วัสดุ ครุภัณฑ์ของ อบต.
ได้รับการบ ารุงรักษา
และดูแลให้ใช้การได้ดี
เสมอ 

ส านักปลดั/กอง
คลัง/กองช่าง/
กองการศึกษาฯ 

13 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ส าหรบัเด็กเล็ก  

เพื่อให้เด็กเล็กไดศ้ึกษา
เรียนรู้นอกสถานท่ี 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 

5,835 เด็กเล็กร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 

เด็กเล็กได้รับการพัฒนา
ทางดา้นร่างกายและ
สังคม 

กองการศึกษาฯ 

14 เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการสว่น
ท้องถิ่น (กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
แก่พนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้างประจ า 

พนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างประจ า 

178,010 การด าเนินการ
ถูกต้องครบถ้วน 
ร้อยละ 100 

เพื่อเป็นเงินทุนส ารอง
แก่พนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้างประจ า 

กองคลัง 

15 เงินสมทบกองทนุ
ประกันสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมแก่
พนักงานจ้าง 

พนักงานจ้างของ อบต. 73,493 การด าเนินการ
ถูกต้องครบถ้วน 
ร้อยละ 100 

เพื่อเป็นเงินทุนส ารอง
แก่พนักงานจา้ง 

กองคลัง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
16 ฝึกอาชีพเสริมเพื่อเพิ่ม

รายได ้
เพื่อส่งเสริมและฝึกอาชีพ
ให้ผู้สนใจมรีายได้เพิม่ขึ้น 

กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ 
เยาวชนและประชาชน 

14,659 ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรูไ้ป
สร้างอาชพี  
ร้อยละ 80 

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ในการประกอบอาชีพ
และมีรายได้เพิ่มข้ึน 

ส านักปลัด 

รวม 7,081,842.76  
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    3.1.3 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล  เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02)     
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

  
-ยังไม่ได้ด าเนินการ- 

    
      
      

รวม   
 
 
    3.1.4 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(แบบ ผ.03) 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

-ยังไม่ได้ด าเนินการ- 

รวม   
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    3.1.5 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แบบ ผ.04)   
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
ขอประสาน 

 

-ยังไม่ได้ด าเนินการ- 

รวม   
(3.1.4 ใช้ส าหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด)  
 
 
    3.1.6 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัด  (แบบ ผ.05) 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

-ยังไม่ได้ด าเนินการ- 

รวม   
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    3.1.7  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06)  
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

-ยังไม่ได้ด าเนินการ- 

รวม   
 
 
    3.1.8 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.08) 
ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง (ผลผลติของ
ครุภณัฑ์) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้การปฏิบัตงิาน
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์
ส าเนาระบบดิจิตอล  
จ านวน 1 เคร่ือง   

89,000 เครื่องพิมพ์ส าเนาฯ  1  เครื่อง 
มีคุณลักษณะ 
(1) ความละเอียด 300x300 จุด
ต่อตารางน้ิว 
- ขนาดท่ีก าหนดเป็นความ
ละเอียดในการสร้างภาพขั้นต่ า 
- สามารถย่อได้ 
- พื้นท่ีการพิมพ์ใหญ่สุดขนาด
กระดาษ A4 

ส านักปลัด 

รวม 89,000  
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตลุาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
  3.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 
 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 
ร้อยละ 

1 เพศ หมู่ที่  1-15 300 100 
 - ชาย 137  45.67 

- หญิง 163  54.33 
2 อายุ หมู่ที่  1-15 300 100 
 - 15-25 ปี -  - 

- 26-30 ปี 30  10 
- 31-40 ปี 69  23 
- 41-50 ปี 102  34 
- 51-60 ปี 79  26.33 
- 61-70 ปี 20  6.67 
- 71 ปีขึ้นไป -  - 

3 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน 

-ไม่ได้ทอดแบบสอบถามในหัวข้อนี้ 

 - น้อยกว่า 5 ป ี
- 5-10 ปี 
- 11-20 ปี 
- 21-30 ปี 
- มากกว่า 30 ป ี

4 ระดับการศึกษา หมู่ที่ 1-15 300 100 
 - ประถมศึกษาตอนตน้ (หรืออ่านออก

เขียนได้) 210  70 
- ประถมศึกษาตอนปลาย 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 

72  24 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

11  3.67 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
- ปริญญาตร ี 7  2.33 
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 

ร้อยละ 

 - ปริญญาโท  - - 
 - ปริญญาเอก  - - 
 - อ่ืน ๆ  - - 
5 ต าแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บา้น/ชุมชน 

-ไม่ได้ทอดแบบสอบถามในหัวข้อนี้- 

  
 - ประชาชน   

- สมาชิกสภาท้องถิ่น   
- ก านัน  ผู้ ใหญ่ บ้ าน  ผู้ ช่ วยผู้ ใหญ่ บ้ าน 
สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล 

  

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน   
- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน   
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
(อสม.)  

  

- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน           
(อปพร.)  

  

- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง   
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทน
อาชีพ 

  

- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์    
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนา
ชุมชน  อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ 
เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ  

  

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ   
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรม
หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุน
อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  

  

- สื่อมวลชน   
- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด 

  

- องค์กร/หน่วยงานอ่ืน ๆ   
 รวม 300 100 
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  จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1) องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับประชาชนใน

พ้ืนที่ จ านวน 15 หมู่บ้าน จ านวน 300 ชุด 
2) จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นชาย 137 คน คิดเป็นร้อยละ 45.67  หญิง จ านวน 163 คน 

คิดเป็นร้อยละ 54.33 
3) อายุจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  

- อยู่ในช่วงอายุ 26-30 ปี จ านวน  30  คน  คิดเป็น ร้อยละ 10 
- อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน  69  คน  คิดเป็น ร้อยละ 23 
- อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี จ านวน 102 คน  คิดเป็น ร้อยละ 34  
- อยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปี จ านวน  79  คน  คิดเป็น ร้อยละ 26.33 
- อยู่ในช่วงอายุ 61-70 ปี จ านวน  20  คน  คิดเป็น ร้อยละ 6.67 

4) ระดับการศึกษา 
    - ประถมศึกษา   จ านวน  210  คน  คิดเป็นร้อยละ 70 
    - มัธยมศึกษา  จ านวน  72  คน  คิดเป็นร้อยละ  24 
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช./ปวส.)  จ านวน  11 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.67 
    - ปริญญาตรี   จ านวน  7  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.33 
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3.2  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.03 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.84 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.71 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.11 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.32 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 4.51 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
     ประชาชนในท้องถิ่น 

7.09 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.22 
ภาพรวม  6.73 

 
 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพ่ิม/ลด 

1. การคมนาคม เส้น 136 136 - 
2. การมีไฟฟ้าใช้ ครัวเรือน 1,950 1,950 - 
3. น้ าใช ้ แห่ง 19 19 - 
4. น้ าเพ่ือการเกษตร แห่ง 15 15 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ครั้งท่ี 1 เมษายน 2561 หน้า 107 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.79 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.53 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.59 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.95 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.71 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.85 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
     ประชาชนในท้องถิ่น 

8.55 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.31 
ภาพรวม  8.53 

 
 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพ่ิม/ลด 

1. คนสูงอายุและคนพิการได้รับการดูแล คน 1,269 1,369 +100 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.32 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.42 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.52 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.83 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.12 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.45 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
     ประชาชนในท้องถิ่น 

7.71 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.77 
ภาพรวม 8.14 

 
 

 
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพ่ิม/ลด 

1. ครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี  
    ศิลปวัฒนธรรม 

ครัวเรือน 1,895 1,895 - 

2. กิจกรรมทางศาสนา ครัวเรือน 1,914 1,914 - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.80 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.31 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.33 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.95 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.74 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.95 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
     ประชาชนในท้องถิ่น 

7.80 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.17 
ภาพรวม  8.00 

 
 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพ่ิม/ลด 

1. สถานที่ให้บริการด้านข่าวสารข้อมูล แห่ง 25 25 - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.25 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.77 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.24 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.22 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.61 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.73 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
     ประชาชนในท้องถิ่น 

7.13 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.63 
ภาพรวม  7.82 

 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพ่ิม/ลด 

1. ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าคนละ 20,000 
บาท/ปี 

ครัวเรือน 1,944 1,944 - 

2. การประกอบอาชีพและการมีงานท า ครัวเรือน 1,944 1,944 - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.81 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.21 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.32 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.59 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.55 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.97 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
     ประชาชนในท้องถิ่น 

7.87 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.25 
ภาพรวม  8.20 

 
 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพ่ิม/ลด 

1. การปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น แปลง 8 8 - 
2. ครัวเรือนร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ครัวเรือน 280 280 - 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม  
 

 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ 
    กิจกรรม 

   

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
    ประชาชนในท้องถิ่น 

   

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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ส่วนยุทธศาสตร์ :   โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 

 -หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 4 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
     ประชาชนในท้องถิ่น 

8 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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ส่วนที่ 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

  1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
    1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
    1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
    1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
    1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    
             1.2  ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย  
    1.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จ านวน 1 โครงการ 
    1.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จ านวน 7 โครงการ 
    1.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จ านวน 2 โครงการ 
     1.2.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จ านวน 5 โครงการ 
     1.2.5  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จ านวน 1 โครงการ 
     1.2.6  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

         รวม  6  ยุทธศาสตร์  ด าเนินการแล้ว  16  โครงการ 

  1.3 ผลส าเร็จที่วัดได้ 

    1) จ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ทั้งสิ้น  100  
โครงการ  
    2) จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ (ตุลาคม 2560 -มีนาคม 2561)  ทั้งสิ้น  16  
โครงการ 
    คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งปี  (100 x16) =  ร้อยละ  16  
               100 
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา ความต้องการ
อย่างแท้จริงของหมู่บ้าน ในการน าปัญหาและความต้องการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 
 2. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ อบต.ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มากเกินศักยภาพของ อบต. จะท า
ให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.  
 3. โครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ควรประสานของบประมาณจากหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

4. ควรก าชับ/ตรวจสอบ การด าเนินงาน โครงการ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดมากกว่านี้ 
5. ควรมีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะให้มากข้ึน 
 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินโครงการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง อยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด 
ร่วมกันท า ร่วมกันรับผิดชอบ โดย อบต.เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว เพื่อประโยชน์
สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดยการพัฒนาที่เกิดข้ึนจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
 

 




