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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยตามระเบียบฯ ฉบับที่ 
3 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3) รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง จึงได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และ
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด   

  

 

 

 

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล 
แผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลมดแดง 
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ส่วนที่ 1  บทน ำ 
 

 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย                 
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับส านัก/กอง               
ทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ต าบลมดแดงหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น      
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร   
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผล                
ที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก   
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
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แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้  แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย                       
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ
ในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่าง
น้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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 ขั้นตอนและวิธีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

แผนภำพที่ 1 ผังวงจรของกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ 
 

 
 

แผนภำพที่ 2 ผังขั้นตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
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4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ
ใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือ
โดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ
หน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  
ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป    
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได ้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลมดแดง  
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ส่วนที่ 2  กำรติดตำมและประเมินผล 
   
 
1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

    1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
     1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดสุพรรณบุรี อ าเภอศรีประจันต์ และแผนชุมชนต าบลมดแดง  
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลมดแดง มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการเกษตร 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค  
           และแหล่งท่องเที่ยว  
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในชีวิต 
           และทรัพย์สิน  
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน 
       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
        พันธกิจที่ 1 มุ่งเน้นการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ 
 พันธกิจที่ 2 มุ่งเน้นการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
  พันธกิจที่ 3 มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านการเกษตร สร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้กับ 
    ประชาชนในพื้นท่ี 
  พันธกิจที่ 4 มุ่งเน้นพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างมีคุณภาพ     
    และท่ัวถึง 
  พันธกิจที่ 5 มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์                  
    เพ่ือแก้ไขและลดปัญหาภาวะโลกร้อน และปรับปรุงสถานที่ 
    สาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของต าบล 
  พันธกิจที่ 6 มุ่งเน้นบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  พันธกิจที่ 7 มุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  พันธกิจที่ 8 มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
    ท้องถิ่น และการกีฬา 
  พันธกิจที่ 9 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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      3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่ 1 สร้างระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการให้ทั่วถึง 

 จุดมุ่งหมายที่ 2 สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน 

จุดมุ่งหมายที่ 3 พัฒนาระบบการศึกษา การท านุบ ารุงศาสนาและการอนุรักษ์รักษา 

 วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายที่ 4 ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
จุดมุ่งหมายที่ 5 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 

จุดมุ่งหมายที่ 6 การอนุรักษ์รักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
จุดมุ่งหมายที่ 7 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 

จุดมุ่งหมายที่ 8 การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลมีประสิทธิภาพ 

       4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
        แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือการเกษตร 
        แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
        แนวทางท่ี 3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยว 

  แนวทางท่ี 4 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
  แนวทางท่ี 5 การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านสาธารณสุข 

  แนวทางท่ี 6 การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  แนวทางท่ี 7 การส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
  แนวทางท่ี 8 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
  แนวทางท่ี 9 การแก้ไขปัญหาความยากจน 

  แนวทางท่ี 10 การพัฒนาด้านการศึกษา 
  แนวทางท่ี 11 การพัฒนาด้านการกีฬา 

  แนวทางท่ี 12 การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
  แนวทางท่ี 13 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

  แนวทางท่ี 14 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

       5) วิสัยทัศน์  
  “ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรและอาชีพ  ประชาชนได้รับการศึกษา 
  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ใส่ใจสุขภาพท่ีดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมในต าบล 
  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” 
    1.2 โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศำสตร ์
โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 37 36,751,000.00 - - 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  
    สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว 

58 13,825,000.00 21 4,983,070.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชวีิต และสร้างความปลอดภยั 
    ในชีวิตและทรัพย์สิน 

41 13,327,000.00 20 11,068,984.54 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 15 4,080,000.00 4 1,684,408.61 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน 12 757,000.00 7 71,548.00 

รวม 163 68,740,000.00 52 17,808,011.15 
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1.3 ผลที่ได้จำกกำรด ำเนินงำน (กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ) 
1.3.2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ สำธำรณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว 
 1) แผนงานเคหะและชุมชน 

ล ำดับ โครงกำร 
เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) งบประมำณ ร้อยละที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะขององค์การบริหาร ส่วนต าบลมดแดง กิจกรรมรณรงค์ 
การคัดแยกขยะก่อนท้ิง 
ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1 – 7 

กิจกรรมรณรงค์ 
การคัดแยกขยะก่อนท้ิง 
ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1 – 7 

20,000.00 9,510.00 100 100 

 รวม 100 100 

  
 
2) แผนงานการเกษตร 

ล ำดับ โครงกำร 
เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) งบประมำณ ร้อยละที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ิมพื้นท่ี
สีเขียว หมู่ท่ี 1 – 7 

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ิม
พื้นท่ีสีเขียว หมู่ท่ี 1 – 7 

30,000.00 960.00 100 100 

 รวม 100 100 
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 3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล ำดับ โครงกำร 
เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) งบประมำณ ร้อยละที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 2 จากบริเวณท่ีนานายบุญ แตงโต ถึงบริเวณที่นานายฉาย 
นุชสงดี 

ขนาด 160 x 3.00 ม. ขนาด 160 x 3.00 ม. 285,000.00 116,000.00 100 100 

2. โครงการขยายถนน คสล. ทางเข้าหมู่นาลิง จากถนลาดยางสายวังพลับใต้-หนองเพียร ถึง
บริเวณที่นานายดิเรก สอดศรี หมู่ท่ี 4 

ขนาด 214 x 0.80 ม. ขนาด 214 x 0.80 ม. 143,000.00 253,000.00 100 100 

3. โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากถนนคันคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา ถึงบริเวณท่่ีดิน น.ส.ประไพ 
น่ิมนวล หมู่ท่ี 3 

ขนาด 225 x 3.00 ม. 
 

ขนาด 225 x 3.00 ม. 
 

500,000.00 473,000.00 100 100 

4. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย 23 จากถนนโพธ์ิพระยา-บ้านกล้วย ถึงบริเวณบ้านนาง
เอื้อม ขาวเนตร หมู่ท่ี 2 

ขนาด 100 x 2.50 ม. ขนาด 100 x 2.50 ม. 250,000.00 414,000.00 100 100 

5. โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหน้าบ้านนายสงวน ค าหอม หมู่ท่ี 4  ขนาด 20 x 2.50 ม. ขนาด 20 x 2.50 ม. 21,000.00 20,500.00 100 100 
6. โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ท่ี 6 จากแยกที่นานายแทน พวงมาลัย ถึงที่นานางเรียม 

เฉิดฉันท์ (ฝั่งตะวันตก บึงระหาร) 
ขนาด 200 x 3.00 ม. ขนาด 200 x 3.00 ม. 421,000.00 421,000.00 100 100 

7. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากคันคลองส่งน้ า บริเวณท่ีนานายสมศักดิ์ พลาย
ระหาร ถึงท่ีนานายมนัส พวงดอกไม้ หมู่ท่ี 6 

ขนาด 1,200 x 2.30 ม. ขนาด 1,200 x 2.30 ม. 111,877.00 110,900.00 100 100 

8. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากคันคลอง 2 ซ้าย สองพี่น้อง (ฝั่งตะวันออก) 
เขตติดต่อต าบลบางงาม ถึงเขตติดต่อต าบลห้วยวังทอง หมู่ท่ี 7 

ขนาด 2,100 x 2.30 ม. ขนาด 2,100 x 2.30 ม. 195,785.00 194,200.00 100 100 

9. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากคันคลอง 2 ซ้าย สองพี่น้อง (ฝั่งตะวันออก) 
เขตติดต่อต าบลบางงาม ถึงเขตติดต่อต าบลห้วยวังทอง หมู่ท่ี 7 

ขนาด 2,000 x 2.30 ม. ขนาด 2,000 x 2.30 ม. 186,462.00 184,900.00 100 100 

10. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล. บริเวณบ้านนายวิเชียร หอมกลิ่น 
ถึงบริเวณลาน คสล. ท่ีนานายไสว ดอกชะเอม หมู่ท่ี 4 

ขนาด 450 x 2.20 ม. ขนาด 450 x 2.20 ม. 40,100.00 40,100.00 100 100 
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3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ล ำดับ โครงกำร 
เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) งบประมำณ ร้อยละที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการ
จริง 

11. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล.เดิมริมบึงวังพลับ ถึงบริเวณบ้าน
นางสุมาลี วงษ์สุวรรณ หมู่ท่ี 4 

ขนาด 40 x 2.30 ม. ขนาด 40 x 2.30 ม. 9,700.00 9,600.00 100 100 

12. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนนลาดยางบริเวณบ้านนางกุหลาบ คล้าย
วรรณ ถึงบริเวณสวนมะม่วงนางสุมาลี น้ าดอกไม้ หมู่ท่ี 4 

ขนาด 280 x 2.20 ม. ขนาด 280 x 2.20 ม. 22,500.00 14,200.00 100 100 

13. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนนลาดยางสายวังพลับเหนือ-วังพลับใต้ 
บริเวณข้าง อบต.มดแดง ถึงบริเวณที่นานางเตียง ปานบุญ หมู่ท่ี 2 

ขนาด 270 x 2.20 ม. ขนาด 270 x 2.20 ม. 22,500.00 19,200.00 100 100 

14. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณบ้านนางสุนันท์ สมสกุล ถึงบริเวณท่ี
นานายสุเชาว์ เสือสกุล หมู่ท่ี 1 

ขนาด 700 x 2.20 ม. ขนาด 700 x 2.20 ม. 52,500.00 49,800.00 100 100 

15. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากสะพานเลี่ยงเมืองสาย 357 (ริมบึงวังพลับ
ฝั่งตะวันออก) ถึงเขตติดต่อต าบลโพธิ์พระยา หมู่ท่ี 1 

ขนาด 1,700 x 2.30 ม. ขนาด 1,700 x 2.30 ม. 158,400.00 158,400.00 100 100 

16. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากสะพานเลี่ยงเมืองสาย 357 ถนนเลียบ
คลอง 1 ซ้าย 1 ขวา (ฝั่งตะวันออก) ถึงบริเวณหัวอุด หมู่ท่ี 1 

ขนาด 1,800 x 2.30 ม. ขนาด 1,800 x 2.30 ม. 167,800.00 167,800.00 100 100 

17. โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นานางประภา โพธิ์พันธุ์ ถึงบ้าน
นายสมภพ ศรีบุญเพ็ง หมู่ท่ี 5 ต าบลมดแดง 

ขนาด 155 x 3.00 ม. ขนาด 155 x 3.00 ม. 214,000.00 214,000.00 100 100 

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 จากบริเวณสวนมะม่วงนายประดิษฐ์ 
ผลวงษ์ ถึงบริเวณที่นานางนงลักษณ์ สุขสุวรรณ์  

ขนาด 695 x 5.00 ม. ขนาด 695 x 5.00 ม. 1,572,000.00 1,5725,000.00 100 100 

19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเขตติดต่อต าบลบ้านกร่าง ถึงบริเวณบ้าน
นางกิมล้ัง ลักขณาเมธากร  หมู่ท่ี 6 ต าบลมดแดง 

ขนาด 470 x 2.50 ม. ขนาด 470 x 2.50 ม. 540,000.00 540,000.00 100 100 

     รวม 100 100 

 
 
 
 



รายงานผลการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถงึเดือนกันยายน 2565) 

12 

 

1.3.3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต และสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 1) แผนงานสาธารณสุข 

ล ำดับ โครงกำร 
เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) งบประมำณ ร้อยละที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนนิการจริง 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง 
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

จ านวนสุนัขและแมวท่ีขึ้นทะเบียน  
 

จ านวนสุนัขและแมวท่ีได้รับวัคซีน  
- สุนัข จ านวน 322 ตัว 
- แมว จ านวน 301 ตัว 

50,000.00 18,690 100 100 

.2 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและ 
ไข้ซิก้าอย่างยั่งยืน 

จ านวนสถานที่ฉีดพ่นหมอกควัน 
- โรงเรียนสังกัด สพฐ. จ านวน 4 แห่ง 
- วัดในพื้นที ่จ านวน 5 แห่ง 
- ศพด.อบต.มดแดง จ านวน 1 แห่ง 
- จ านวนผู้ปว่ยไข้เลือดออก 
  ตามที่ รพ.สต.มดแดง มีหนังสือแจ้งมา 

จ านวนสถานที่ฉีดพ่นหมอกควัน 
- โรงเรียนสังกัด สพฐ. จ านวน 3 แห่ง 
- วัดในพื้นที ่จ านวน 4 แห่ง 
- ศพด.อบต.มดแดง จ านวน 1 แห่ง 
- บ้านที่มีผู้ปว่ยไข้เลือดออก 
  จ านวน 2 ราย (ฉีดพ่น 6 ครั้ง) 

50,000.00 1,502.50 100 100 

3 โครงการส่งเสริมสุขอนามัยในบ้านเรือนให้กับผู้ด้อยโอกาส ตรวจเยี่ยมดูแลสุขอนามัย ตรวจเยี่ยมดูแลสุขอนามัย 200.00 200 
 

100 100 

4 อุดหนุนโครงการการพัฒนาระบบสุขาภบิาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (หมู่ที ่6) 

อุดหนุนองค์กรประชาชน อุดหนุนองค์กรประชาชน 10,000.00 10,000.00 100 100 

5 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชด าริของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (หมู่ที ่6) 

อุดหนุนองค์กรประชาชน อุดหนุนองค์กรประชาชน 10,000.00 10,000.00 100 100 

6 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชด าริของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (หมู่ที ่1) 

อุดหนุนองค์กรประชาชน อุดหนุนองค์กรประชาชน 10,000.00 10,000.00 100 100 

7 อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (หมู่ที่ 
1) 

อุดหนุนองค์กรประชาชน อุดหนุนองค์กรประชาชน 10,000.00 10,000.00 100 100 

     รวม 100 100 

2) แผนงานรักษาความสงบภายใน 
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ล ำดับ โครงกำร 
เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) งบประมำณ ร้อยละที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1. โครงการรณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกัน อัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง จ านวน 1 ครั้ง จ านวน 1 ครั้ง 3,000.00 1,600.00 100 100 
2. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 1 ครั้ง จ านวน 1 ครั้ง 3,000.00 1,500.00 100 100 
3 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ านวน 1 ครั้ง จ านวน 1 ครั้ง 3,000.00 1,600 100 100 

 รวม 100 100 

 
3) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล ำดับ โครงกำร 
เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) งบประมำณ ร้อยละที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1. โครงการ อบต.มดแดงร่วมใจห่วงใยผู้พิการ จ านวน 20 คน จ านวน 20 คน 1,000.00 120.00 100 100 
2. โครงการ อบต.มดแดงร่วมใจดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 10 คน จ านวน 10 คน 1,000.00 120.00 100 100 

 รวม 100 100 

 
 4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ โครงกำร 
เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) งบประมำณ ร้อยละที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
1. โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน หมู่ท่ี 1 – 7 หมู่ท่ี 1 – 7 6,000.00 3,725.00 100 100 
2. โครงการประชุมประชาคมต าบล ร้อยละ 60/20/3 ยกเว้นการประชุม เน่ืองจาก

สถานการณ์ โควิด-19 
3,000.00 240.00 100 100 

3. โครงการแสดงนิทรรศการสร้างความโปร่งใสในการท างานส่งต่อข่าวสารสู่ชุมชน หมู่ท่ี 1 – 7 หมู่ท่ี 1 – 7 2,000.00 690.00 100 100 
4. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพฯ จ านวน 30 คน จ านวน 30 คน 5,000.00 200.00 100 100 
5. โครงการส่งเสริมวินัยการออมในครัวเรือน จ านวน 20 คน จ านวน 20 คน 10,000.00 360.00 100 100 

 
 

รวม 100 100 

 5) แผนงานงบกลาง 
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ล ำดับ โครงกำร 
เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) งบประมำณ ร้อยละที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุท่ีมีอายุครบ 
60 ปีขึ้นไป 

ผู้สูงอายุท่ีมีอายุครบ 
60 ปีขึ้นไป 

10,134,000.00 9,632,300.00 100 100 

2. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ คนพิการที่ขึ้นทะเบียน 
ความพิการ 

คนพิการที่ขึ้นทะเบียน
ความพิการ 

1,456,000.00 1,261,000.00 100 100 

3. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ท่ีขึ้นทะเบียน ผู้ป่วยเอดส์ท่ีขึ้นทะเบียน 120,000.00 78,500.00 100 100 
 รวม 100 100 

 
 
1.3.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
 1) แผนงานการศึกษา 

ล ำดับ โครงกำร 
เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) งบประมำณ ร้อยละที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน ศพด.) 

จ านวน  33 คน จ านวน 33 คน 283,000.00 193,179.00 100 100 

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา  
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

จ านวน 58  คน จ านวน 58 คน 155,650.00 95,000.00 100 100 

3. อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนสังกัด สพฐ.  
(โครงการอาหารกลางวัน) 

จ านวน 218  คน 
 

จ านวน  218 คน 
 

1,000,000.00 914,424.00 100 100 

4. โครงการขอรับการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม)  
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นท่ีต าบลมดแดง 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สพฐ.จ านวน   218   คน 
ศพด. จ านวน    33   คน 

สพฐ.จ านวน   218   คน 
        ศพด. จ านวน    33    คน 

900,000.00 481,805.61 100 100 

 
 

รวม 100 100 
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1.3.5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำร และกำรบริกำรประชำชน 
 1) แผนงานบริหารทั่วไป 

ล ำดับ โครงกำร 
เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) งบประมำณ ร้อยละที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1. โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แปลงที่ดินในเขต 
ต าบลมดแดง 

แปลงที่ดินในเขต 
ต าบลมดแดง 

400,000.00 10,968.00 100 100 

2. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี 

ทุกภาคส่วนในพื้นท่ี
ต าบลมดแดง 

ทุกภาคส่วนในพื้นท่ี
ต าบลมดแดง 

10,000.00 5,380.00 100 100 

3. โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของ อบต.มดแดง จ านวน 400 คน จ านวน 400 คน 30,000.00 15,000.00 100 100 
4. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน 

ทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทุกภาคส่วนในพื้นท่ี

ต าบลมดแดง 
ทุกภาคส่วนในพื้นท่ี

ต าบลมดแดง 
20,000.00 7,880.00 100 100 

5. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
(วันแม่แห่งชาติ) 

ทุกภาคส่วนในพื้นท่ี
ต าบลมดแดง 

ทุกภาคส่วนในพื้นท่ี
ต าบลมดแดง 

10,000.00 6,380.00 100 100 

6. อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนส่วนราชการ 20,000.00 20,000 100 100 
7. การส่งเสริมพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริ์ทรงเป็นประมุขท่ีมีธรรมาภิบาลการปลูกฝังจิตส านึก เกียรติภูมิ
และศักดิ์สรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท าประโยชน์
ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคีปรองดองและความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน 

ประชาชนในพื้นท่ีต าบล
มดแดง 

ประชาชนในพื้นท่ีต าบล
มดแดง 

6,000.00 5,940.00 100 100 

 รวม 100 100 
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1.4 ผลที่ได้จำกกำรด ำเนินงำน (กำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ) 
1.4.2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ สำธำรณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว 
 1) แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายทีด่ าเนินการจริง 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตัวช้ีวัด ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมดแดง 

เพื่อรณรงค์การคัด
แยกขยะในชุมชน 

กิจกรรมรณรงค์ 
การคัดแยกขยะก่อนท้ิง 
ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1 - 7 

9,510.00 จ านวนกิจกรรม
ท่ีด าเนินการ 

เกิดความร่วมมือร่วมใจในการ
คัดแยกขยะ และลดปริมาณขยะ
ในครัวเรือน 

กองสาธารณสุขฯ 

.   รวมงบประมำณ 9,510.00    

 
 2) แผนงานการเกษตร 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายทีด่ าเนินการ
จริง (ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
1. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
เพื่อปลูกต้นไม้ใน
พื้นท่ีต าบลมดแดง 

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ิม
พื้นท่ีสีเขียว หมู่ท่ี 1 - 7 

960.00 จ านวนกิจกรรม
ท่ีด าเนินการ 

มีการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว 
ภายในต าบลมดแดง 

กองสาธารณสุขฯ 

.   รวมงบประมำณ 960.00    
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 3) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายทีด่ าเนินการจริง 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตัวช้ีวัด ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 2 จากบริเวณท่ีนานายบุญ แตงโต 

ถึงบริเวณที่นานายฉาย นุชสงดี 
เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

ขนาด 160 x 3.00 ม. 116,000.00 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา 
ท่ีมีความสะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

2. โครงการขยายถนน คสล. ทางเข้าหมู่นาลิง จากถนลาดยางสายวังพลับ
ใต้-หนองเพียร ถึงบริเวณท่ีนานายดิเรก สอดศรี หมู่ท่ี 4 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

ขนาด 214 x 0.80 ม. 253,000.00 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา 
ท่ีมีความสะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

3. โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากถนนคันคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา ถึง
บริเวณที่่ดิน น.ส.ประไพ น่ิมนวล หมู่ท่ี 3 

เพื่อปรับปรุงถนน 
คสล. 

ขนาด 225 x 3.00 ม. 
 

473,000.00 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา 
ท่ีมีความสะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

4. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย 23 จากถนนโพธ์ิพระยา-บ้านกล้วย 
ถึงบริเวณบ้านนางเอื้อม ขาวเนตร หมู่ท่ี 2 

เพื่อปรับปรุงถนน 
คสล. 

ขนาด 100 x 2.50 ม. 414,000.00 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา 
ท่ีมีความสะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

5. โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหน้าบ้านนายสงวน ค าหอม หมู่ท่ี 
4 

เพื่อปรับปรุงถนน 
คสล. 

ขนาด 20 x 2.50 ม. 20,500.00 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา 
ท่ีมีความสะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

6. โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ท่ี 6 จากแยกที่นานายแทน พวงมาลัย 
ถึงท่ีนานางเรียม เฉิดฉันท์ (ฝั่งตะวันตก บึงระหาร) 

เพื่อปรับปรุงถนน 
คสล. 

ขนาด 200 x 3.00 ม. 421,000.00 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา 
ท่ีมีความสะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

7. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากคันคลองส่งน้ า บริเวณท่ี
นานายสมศักดิ์ พลายระหาร ถึงท่ีนานายมนัส พวงดอกไม้ หมู่ท่ี 6 

เพื่อปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุก 

ขนาด 1,200 x 2.30 ม. 110,900.00 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา 
ท่ีมีความสะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

8. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากคันคลอง 2 ซ้าย สองพี่
น้อง (ฝั่งตะวันออก) เขตติดต่อต าบลบางงาม ถึงเขตติดต่อต าบลห้วยวัง
ทอง หมู่ท่ี 7 

เพื่อปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุก 

ขนาด 2,100 x 2.30 ม. 194,200.00 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา 
ท่ีมีความสะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

9. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากคันคลอง 2 ซ้าย สองพี่
น้อง (ฝั่งตะวันออก) เขตติดต่อต าบลบางงาม ถึงเขตติดต่อต าบลห้วยวัง
ทอง หมู่ท่ี 7 

เพื่อปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุก 

ขนาด 2,000 x 2.30 ม. 184,900.00 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา 
ท่ีมีความสะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

10. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล. บริเวณบ้าน
นายวิเชียร หอมกลิ่น ถึงบริเวณลาน คสล. ท่ีนานายไสว ดอกชะเอม 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุก 

ขนาด 450 x 2.20 ม. 40,100.00 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา 
ท่ีมีความสะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 
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3) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (ตอ่) 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ท่ีด าเนินการจริง 
ตัวชี้วัด ผลท่ีได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
11. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล.เดิมริมบึงวัง

พลับ ถึงบริเวณบ้านนางสุมาลี วงษ์สุวรรณ หมู่ท่ี 4 
เพื่อปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุก 

ขนาด 40 x 2.30 ม. 9,600.00 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา 
ท่ีมีความสะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

12. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนนลาดยางบริเวณบ้าน
นางกุหลาบ คล้ายวรรณ ถึงบริเวณสวนมะม่วงนางสุมาลี น้ าดอกไม้ 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุก 

ขนาด 280 x 2.20 ม. 14,200.00 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา 
ท่ีมีความสะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

13. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนนลาดยางสายวังพลับ
เหนือ-วังพลับใต้ บริเวณข้าง อบต.มดแดง ถึงบริเวณท่ีนานางเตียง 
ปานบุญ หมู่ท่ี 2 

เพื่อปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุก 

ขนาด 270 x 2.20 ม. 19,200.00 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา 
ท่ีมีความสะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

14. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณบ้านนางสุนันท์ 
สมสกุล ถึงบริเวณที่นานายสุเชาว์ เสือสกุล หมู่ท่ี 1 

เพื่อปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุก 

ขนาด 700 x 2.20 ม. 49,800.00 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา 
ท่ีมีความสะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

15. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากสะพานเลี่ยงเมืองสาย 
357 (ริมบึงวังพลับฝ่ังตะวันออก) ถึงเขตติดต่อต าบลโพธ์ิพระยา หมู่ท่ี 
1 

เพื่อปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุก 

ขนาด 1,700 x 2.30 ม. 158,400.00 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา 
ท่ีมีความสะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

16. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากสะพานเลี่ยงเมืองสาย 
357 ถนนเลียบคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา (ฝั่งตะวันออก) ถึงบริเวณหัวอุด 
หมู่ท่ี 1 

เพื่อปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุก 

ขนาด 1,800 x 2.30 ม. 167,800.00 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา 
ท่ีมีความสะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

17. โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นานางประภา 
โพธ์ิพันธุ์ ถึงบ้านนายสมภพ ศรีบุญเพ็ง หมู่ท่ี 5 ต าบลมดแดง 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

ขนาด 155 x 3.00 ม. 214,000.00 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา 
ท่ีมีความสะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 จากบริเวณสวน
มะม่วงนายประดิษฐ์ ผลวงษ์ ถึงบริเวณท่ีนานางนงลักษณ์ สุขสุวรรณ์  

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

ขนาด 695 x 5.00 ม. 1,572,000.00 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา 
ท่ีมีความสะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเขตติดต่อต าบลบ้าน
กร่าง ถึงบริเวณบ้านนางกิมล้ัง ลักขณาเมธากร  หมู่ท่ี 6 ต าบลมดแดง 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

ขนาด 470 x 2.50 ม. 540,000.00 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา 
ท่ีมีความสะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

.   รวมงบประมำณ 4,972,600.00    
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1.4.3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต และสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 1) แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายทีด่ าเนินการจริง (ผลผลติ

โครงการ) 
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตัวช้ีวัด ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง 
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาร ี

เพื่อรับขึ้นทะเบียนสุนัขและ
แมว และฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

จ านวนสุนัขและแมวที่ได้รับวัคซีน  
- สุนัข จ านวน 322 ตัว 
- แมว จ านวน 301 ตวั 

44,468.00 จ านวนสุนัข
และแมวที่
ได้รับวัคซีน 

ต าบลมดแดงปลอดจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

กองสาธารณสุขฯ 

2. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและ 
ไข้ซิก้าอย่างยั่งยืน 

เพื่อฉีดพ่นหมอกควัน และ
รณรงค์ความร่วมมือในการ
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 

จ านวนสถานที่ฉีดพ่นหมอกควัน 
- โรงเรียนสังกัด สพฐ. จ านวน 4 แห่ง 
- วัดในพื้นที ่จ านวน 5 แห่ง 
- ศพด.อบต.มดแดง จ านวน 1 แห่ง 
- บ้านที่มีผู้ปว่ยไข้เลือดออก 
 จ านวน 2 ราย (ฉีดพ่น 6 ครั้ง 

2,361.54 จ านวนแห่ง 
ที่ด าเนินการ

ฉีดพ่น 
หมอกควัน 

ลดการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก และ
ควบคุมการแพร่ระบาด
กรณีมีผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที ่

กองสาธารณสุขฯ 

3. โครงการส่งเสริมสุขอนามัยในบ้านเรือนให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อดูแลสุขอนามัยใน
บ้านเรือนให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส 

ตรวจเยี่ยมดูแลสุขอนามยัในบ้านเรือนให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 1 - 7 

200.00 จ านวน
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ด้อยโอกาสมี
สุขอนามัยในบา้นเรือน
ที่ด ี

กองสาธารณสุขฯ 

4. อุดหนุนโครงการการพัฒนาระบบสุขาภบิาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมูท่ี่ 6) 

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

อุดหนุนองค์กรประชาชน 10,000.00 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้รับความรู้ 
และร่วมกันส่งเสริม
สุขาภิบาลในชุโรงเรียน
และชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 

5. อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชด าริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมูท่ี่ 6) 

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 

อุดหนุนองค์กรประชาชน 10,000.00 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

กองสาธารณสุขฯ 

6. อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชด าริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมูท่ี่ 1) 

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 

อุดหนุนองค์กรประชาชน 10,000.00 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

กองสาธารณสุขฯ 

7. อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี (หมู่ที ่1) 

เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ ให้
ความรู้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

อุดหนุนองค์กรประชาชน 10,000.00 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 เพื่อจัดกจิกรรมรณรงค์  
 ให้ความรู้ในการปอ้งกัน  
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

กองสาธารณสุขฯ 

.   รวมงบประมำณ 87,029.54    
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 2) แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายทีด่ าเนินการจริง 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตัวช้ีวัด ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. โครงการรณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกัน อัคคีภัยใน 
ช่วงฤดูแล้ง 

เพื่อรณรงค์การเฝ้าระวัง
อัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง 

จ านวน 1 ครั้ง 1,600.00 จ านวนครั้งท่ี
ด าเนินการ 

เกิดการระมัดระวังการเกิด
อัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง 

ส านักปลัด 

2. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

จ านวน 1 ครั้ง 1,500.00 จ านวนครั้งท่ี
ด าเนินการ 

เกิดความระมัดระวัง ลดการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน 

ส านักปลัด 

3. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

จ านวน 1 ครั้ง 1,600.00 จ านวนครั้งท่ี 
ด าเนินการ 

เกิดความระมัดระวัง ลดการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน 

ส านักปลัด 

.   รวมงบประมำณ 4,700.00    

  
 3) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายทีด่ าเนินการจริง 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตัวช้ีวัด ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. โครงการ อบต.มดแดงร่วมใจห่วงใยผู้พิการ เพื่อออกเยี่ยม 
และตรวจสุขภาพผู้พิการ 

จ านวน 20 คน 120.00 จ านวน 
ผู้พิการ 

ผู้พิการมีก าลังใจ และได้รับ
การดูแลสุขภาพ 

ส านักปลัด 

2. โครงการ อบต.มดแดงร่วมใจดูแลผู้สูงอายุ เพื่อออกเยี่ยม 
และตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 

จ านวน 10 คน 120.00 จ านวน 
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุมีก าลังใจ และได้รับ
การดูแลสุขภาพ 

ส านักปลัด 

.   รวมงบประมำณ 240.00    
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  4) แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายทีด่ าเนินการจริง 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตัวช้ีวัด ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน เพื่อจัดประชาคมหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 - 7 3,725.00 จ านวนหมู่บ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส านักปลัด 
2. โครงการประชุมประชาคมต าบล เพื่อจัดประชุมระดับต าบล ยกเว้นการประชุม (COVID-

19) 
240.00 ร้อยละของผู้เข้าร่วม ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส านักปลัด 

3. โครงการแสดงนิทรรศการสร้างความโปร่งใสในการท างาน
ส่งต่อข่าวสารสู่ชุมชน 

เพื่อจัดนิทรรศการแสดงผลการ
ปฏิบัติงานและข่าวสาร 

หมู่ท่ี 1 - 7 690.00 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจ 
สอบและรับทราบข่าวสาร 

ส านักปลัด 

4. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพฯ เพื่อจัดกิจกรรมออกก าลังกาย จ านวน 30 คน 200.00 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี ส านักปลัด 
5. โครงการส่งเสริมวินัยการออมในครัวเรือน เพื่อส่งเสริมวินัยการออมให้

กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ 
จ านวน 20 คน 360.00 จ านวนผู้เข้าร่วม สตรีและผู้สูงอายุรู้จักการ

ออมและสร้างวินัยการ
ออมให้กับสมาชิกใน
ครัวเรือน 

ส านักปลัด 

.   รวมงบประมำณ 5,215.00    

 
  5) แผนงานงบกลาง 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายทีด่ าเนินการจริง  

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตัวช้ีวัด ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
ให้กับผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุท่ีมีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป 9,632,300.00 จ านวนผู้สูงอายุ 
ท่ีได้รับเบ้ียยังชีพ 

ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย 
ยังชีพทุกเดือน 

ส านักปลัด 

2. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
ให้กับคนพิการ 

คนพิการที่ขึ้นทะเบียนความพิการ 1,261,000.00 จ านวนคนพิการ 
ท่ีได้รับเบ้ียยังชีพ 

คนพิการได้รับเบี้ย
ยังชีพทุกเดือน 

ส านักปลัด 

3. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
ให้กับผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ท่ีขึ้นทะเบียน 78,500.00 จ านวนผู้ป่วยเอดส์ 
ท่ีได้รับเบ้ียยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ย
ยังชีพทุกเดือน 

ส านักปลัด 

.   รวมงบประมำณ 10,971,800.00    
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1.3.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
  1) แผนงานการศึกษา 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายทีด่ าเนินการจริง  

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตัวช้ีวัด ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน ศพด.) 

เพื่อจัดหาอาหาร
กลางวันให้เด็ก

นักเรียน 

จ านวน  33  คน 193,179.00 จ านวนเด็ก ศพด.
สังกัด อบต.มดแดง 

เด็กนักเรียนมี
โภชนาการท่ีดี 

กองการศึกษาฯ 

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา  
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

เพื่อจัดหาสื่อการเรียน 
ชุดนักเรียน หนังสือ 

จ านวน  58  คน 95,000.00 จ านวนเด็ก ศพด. 
สังกัด อบต.มดแดง 

เด็กนักเรียนได้รับส่ือ
การเรียนและชุด 

กองการศึกษาฯ 

3. อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนสังกัด สพฐ.  
(โครงการอาหารกลางวัน) 

เพื่ออุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน สพฐ. 

จ านวน  218 คน 914,424.00 จ านวนโรงเรียนท่ี
ได้รับการอุดหนุน 

เด็กนักเรียนได้รับ 
อาหารเสริม (นม) 

กองการศึกษาฯ 

4. โครงการขอรับการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม)  
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นท่ีต าบลมดแดง 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดหาอาหารเสริม
(นม) ให้กับเด็ก

นักเรียน 

สพฐ. จ านวน  218  คน 
ศพด. จ านวน 33  คน 

481,805.61 จ านวนนักเรียน 
สพฐ.และศพด. 

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริม (นม) 

กองการศึกษาฯ 

.   รวมงบประมำณ 1,684,408.61    
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1.3.5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำร และกำรบริกำรประชำชน 
 1) แผนงานบริหารทั่วไป 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายทีด่ าเนินการจริง 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตัวช้ีวัด ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้ 

แปลงที่ดินในเขต 
ต าบลมดแดง 

10,968.00 ร้อยละของพื้นท่ี Zone  
1 – 5 ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ร้อยละ 100 

กองคลัง 

2. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 

ทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 
ต าบลมดแดง 

5,380.00 จ านวนกิจกรรม 
ท่ีด าเนินการ 

ด าเนินการประดับธงชาติ 
 และธงตราสัญญลักษณ์  
และติดป้ายเฉลิมพระ

เกียรติฯ 

ส านักปลัด 

3. โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการ
ให้บริการของ อบต.มดแดง 

เพื่อส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

จ านวน 400 คน 15,000.00 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ
ความพึงพอใจของ อบต. 

 ส านักปลัด 

4. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน 
ทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 

ทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 
ต าบลมดแดง 

7,880.00 จ านวนกิจกรรม 
ท่ีด าเนินการ 

ด าเนินการประดับธงชาติ 
 และธงตราสัญญลักษณ์  
และติดป้ายเฉลิมพระ

เกียรติฯ 

ส านักปลัด 

5. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 

ทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 
ต าบลมดแดง 

6,380.00 จ านวนกิจกรรม 
ท่ีด าเนินการ 

ด าเนินการประดับธงชาติ 
 และธงตราสัญญลักษณ์  
และติดป้ายเฉลิมพระ

เกียรติฯ 

ส านักปลัด 

6. อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 

เพื่ออุดหนุนโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน

การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลศรีประจันต์ 20,000 อุดหนุนส่วนราชการ ประชาชนท่ีประสบปัญหา
ได้รับการช่วยเหลือใน

เบื้องต้น 

ส านักปลัด 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายทีด่ าเนินการจริง 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตัวช้ีวัด ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

7. การส่งเสริมพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขท่ีมีธรรมาภิบาลการปลูกฝังจิตส านึก เกียรติภูมิ
และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและ
การมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์
ของชาติความสามัคคีปรองดองและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ระหว่างกันของประชาชน 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาและ
เสริมสร้างระบอบ

ประชาธิปไตย 

ทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 
ต าบลมดแดง 

5,940.00 จ านวนกิจกรรม 
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนมเีจตคติท่ีดีต่อ
การเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

ส านักปลัด 

 .   รวมงบประมำณ 71,548.00    
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    1.5 ปัญหำ อุปสรรคกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแนวทำงแก้ไข 
 1.6.1 ปัญหำและอุปสรรคกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 

2) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และอาจเกิด
ความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนมากข้ึน 

3) ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของ
ระเบียบกฎหมายและงบประมาณท่ีมีจ ากัดและบางกิจกรรม/โครงการไม่สามารถด าเนินการได้   

4) ปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการต่าง ๆ ได้ตามปกติ 

1.6.2 แนวทำงกำรแก้ไข 
1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลัง 

ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย          

ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ

ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
5)  การก าหนดเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ควรค านึงถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้ 

เช่น ประเภทการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เป้าหมายระยะทางที่จะด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. และ
ซ่อมแซมถนน คสล./หินคลุก ซึ่งควรก าหนดให้เป็นไปได้ และตรงกับความเป็นจริง เพ่ือให้การจัดท าแผนและ
ประมาณการงบประมาณเป็นไปด้วยความแม่นย า และสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง 

6)  ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)          
ในปัจจุบัน ปรับเป้าหมาย และวิธีการด าเนินงานโครงการให้เหมาะสมตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) 
 
  2. แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
   2.1 กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
     จากการรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมดดง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
มีจ านวนยุทธศาสตร์  5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการเกษตร 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน 
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    โดยการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามประเด็นดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 20 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 20 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 60 

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2581) (5) 5 
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5) 5 
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) 
(5) 5 

3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (5) 5 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5) 5 
3.4 วิสัยทัศน์ (5) 5 
3.5 กลยุทธ์ (5) 5 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 5 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) (5) 5 
3.8 แผนงาน   (5) 5 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 5 

รวมคะแนน 100 100 
 
    คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  
ได้คะแนนร้อยละ 100 
    2.1.1  กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ ที่น ำไปสู่ควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ส่งเสริมพัฒนาการ
เกษตรและอาชีพ ประชาชนได้รับการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ใส่ใจสุขภาพที่ดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
ต าบล ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการ
พัฒนาท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เห็นได้จากการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมดแดง ซึ่งเป็นเป็น 5 ยุทธศาสตร์ได้แก่ 
      1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เพ่ือส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมตาม
แผนงานการเกษตร 
      2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และ
แหล่งท่องเที่ยว เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือ
การท่องเที่ยว ตามแผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และ
แผนงานการพาณิชย์ 
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      3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และดูแลความปลอดภัยของคนในชุมชน ตามแผนงานสาธารณสุข 
แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และแผนงาน             
งบกลาง 
      4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือ
ส่งเสริมการศึกษาในพ้ืนที่ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น ตลอดจนการส่งเสริมกีฬา         
ตามแผนงานการศึกษา และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
      5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน เพ่ือพัฒนา
ระบบการบริหารงานราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาพื้นที่ ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    2.1.2  ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมดแดง 
      1) วิสัยทัศน์  
     “ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรและอาชีพ ประชาชนได้รับการศึกษา  
      พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ใส่ใจสุขภาพที่ดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมในต าบล  
      ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” 
  2) ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว 
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน 
  3) เป้าประสงค์ (GOALS) มีดังนี้ 
     1. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
      2. การมีทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แหล่งน้ า ดินอุดมสมบูรณ์ รวมถึง
ทรัพยากรสัตว์น้ า และความหลากหลายทางชีวภาพ 
      3. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้บริการจากโครงสร้างพ้ืนฐานให้
เป็นไปตามมาตรฐาน 
      4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชานด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ
อนามัยที่ดี 
      5. การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้กับชุมชน 
      6. นักเรียนได้รับการส่งเสริมความรู้ สติปัญญา และการส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะของเด็กก่อนวัยเรียน 
      7. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพห่างไกลยาเสพติด 
      8. การบริหารจัดการและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
      9. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ 
   4) ตัวชี้วัด (KPIs) มีดังนี ้
     1. ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
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     2. ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     3. ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ดีขึ้น 
     4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
     5. ชุมชนมีความม่ันคงปลอดภัย 
     6) เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ 
     7. ประชาชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 
และการเล่นกีฬาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติด 
     8. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการให้บริการของ
ประชาชน 
     9. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันส าคัญของชาติ 
  5) ค่าเป้าหมาย (Target values) มีดังนี ้
     1. การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานในการท าการเกษตรร้อยละ 52 
     2. การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 80 
     3. การรณรงค์และสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80 
     4. การก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานร้อยละ 75 
     5. การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการทางสังคม พัฒนา
อาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างท่ัวถึง ร้อยละ 80 
     6. การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 90 
     7. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนสังคมและพัฒนาการของเด็ก ร้อยละ 95 
     8. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการเล่นกีฬา ร้อยละ 95 
     9. การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ร้อยละ 60 
     10. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันส าคัญของชาติ ร้อยละ 95 
    6) กลยุทธ์ (Strategies) มีดังนี้ 
     1. การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานในการท าการเกษตร 
     2. การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม 
     3. การรณรงค์และสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     4. การก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
     5. การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการทางสังคม พัฒนา
อาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างท่ัวถึง  
     6. การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย  
     7. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนสังคมและพัฒนาการของเด็ก  
     8. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการเล่นกีฬา  
     9. การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน  
     10. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันส าคัญของชาติ  
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    7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic stances) มีดังนี ้
     1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร 
     2. การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
     3. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยว 
     4. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
     5. การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านสาธารณสุข 
     6. การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     7. การส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
     8. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
     9. การแก้ไขปัญหาความยากจน 
     10. การพัฒนาด้านการศึกษา 
     11. การพัฒนาด้านการกีฬา 
     12. การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนาธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     13. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
     14. การบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 
     8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม แบ่งเป็น 5 ยุทธศำสตร์  ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร 
เป้ำประสงค์ (GOALS)  
 1) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
ตัวช้ีวัด (KPIs)  
 1) ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได้ 
ค่ำเป้ำหมำย (Target values) มีดังนี้ 
 1) ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
กลยุทธ์ (Strategies) 
 1) การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานในการท าการเกษตร 
 2) การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม 
จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Strategic stances) 
 1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการเกษตร 
 2) การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
แผนงำน 
    1) แผนงานการเกษตร 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ สำธำรณูปโภค  

                             และแหล่งท่องเที่ยว 
เป้ำประสงค์ (GOALS)  
 1) การมีทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แหล่งน้ า ดินอุดมสมบูรณ์ รวมถึงทรัพยากรสัตว์น้ าและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
 2) ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้บริการจากโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด (KPIs)  
    1) ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2) ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ดีขึ้น 
ค่ำเป้ำหมำย (Target values) มีดังนี้ 
 1) การรณรงค์และสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80 
 2) การก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ร้อยละ 75 
กลยุทธ์ (Strategies) 
 1) การรณรงค์และสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 2) การก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Strategic stances) 
 1) การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยว 
 2) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงำน 
    1) แผนงานเคหะและชุมชน 
    2) แผนงานการเกษตร 
    3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    4) แผนงานการพาณิชย์ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้ำประสงค์ (GOALS)  
    1) การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัยที่ดี 
 2) การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้กับชุมชน 
ตัวช้ีวัด (KPIs)  
 1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
 2) ชุมชนมีความม่ันคงปลอดภัย 
ค่ำเป้ำหมำย (Target values) มีดังนี้ 
 1) การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการทางสังคม พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่าง
ทั่วถึง ร้อยละ 80 
 2) การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 90 
กลยุทธ์ (Strategies) 
 1) การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการทางสังคม พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่าง
ทั่วถึง  
 2) การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Strategic stances) 
 1) การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านสาธารณสุข 
 2) การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 3) การส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
 4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
 5) การแก้ไขปัญหาความยากจน 
แผนงำน 
    1) แผนงานสาธารณสุข 
    2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    3) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    5) แผนงานงบกลาง 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กำรกีฬำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

เป้ำประสงค์ (GOALS)  
 1) นักเรียนได้รับการส่งเสริมความรู้ สติปัญญา และการส่งเสริมการพัฒนาทักษะของเด็กก่อนวัยเรียน 
 2) ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณ ีและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด 
ตัวชี้วัด (KPIs)  
 1) เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ 
 2) ประชาชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและการเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและ 
        สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติด 
ค่ำเป้ำหมำย (Target values) มีดังนี ้
 1) การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน สังคม และพัฒนาการของเด็กร้อยละ 95 
 2) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการเล่นกีฬา ร้อยละ 95 
กลยุทธ์ (Strategies) 
 1) การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน สังคม และพัฒนาการของเด็ก 
 2) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการเล่นกีฬา  
จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Strategic stances) 
 1) การพัฒนาด้านการศึกษา 
 2) การพัฒนาด้านการกีฬา 
 3) การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนาธรรมประเพณีและภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 
แผนงำน 
    1) แผนงานการศึกษา 
    2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำรประชำชน 

เป้ำประสงค์ (GOALS)  
 1) การบริหารจัดการและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ 
ตัวช้ีวัด (KPIs)  
 1) ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน 
 2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันส าคัญของชาติ 
ค่ำเป้ำหมำย (Target values) มีดังนี้ 
 1) การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันส าคัญของชาติ ร้อยละ 95 
กลยุทธ์ (Strategies) 
 1) การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน 
 2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันส าคัญของชาติ  
จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Strategic stances) 
 1) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 2) การบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
แผนงำน 
    1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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    2.1.3  กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถิ่น 
   1) ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่
ต าบลมดแดง โดยวิเคราะห์มาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมด
แดง การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน และใช้ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
ข้อมลู กชช. 2ค และแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน สรุปได้ดังนี้ 

ผลกำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่มีผลต่อกำรพัฒนำพื้นที่ต ำบลมดแดง 

ขอบข่ำยและปริมำณของปัญหำ 
พื้นที่เป้ำหมำย/
กลุ่มเป้ำหมำย 

กำรคำดกำรณ์แนวโน้มใน
อนำคต 

1. ปัญหำด้ำนกำรเกษตร 
    1.1 ปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำในกำรท ำ
กำรเกษตร 
    ลักษณะของปัญหา 
    - คูคลองตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุม               
กีดขวางทางน้ า /การใช้งานประตูปิด-เปิดน้ า
ช ารุด และแบ่งแห่งไม่มีประตูปิด-เปิดน้ า 
   - การท าการเกษตรในช่วงฤดูแล้งจะขาด
แคลนน้ าใช้ในการท าการเกษตร 
   1.2 ปัญหำกำรขนส่งผลผลิตทำงกำร
เกษตร 
   ลักษณะของปัญหา 
   - การขนส่งพืชผลทางการเกษตรผ่านคู
คลอง ต้องใช้เส้นทางอ้อม ไม่มีสะพานข้าม 
และบางส่วนช ารุดทรุดโทรม ไม่ปลอดภัย 
   1.3 ปัญหำต้นทุนกำรผลิต และรำคำ
ผลผลิตตกต่ ำ 
   ลักษณะของปัญหา 
   -  ต้นทุนการผลิตสูง  ในขณะที่ ราคา
ผลผลิตตกต่ า ท าให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง 

 
• พื้นที่คูคลองส่งน้ า บริเวณไร่นา

ในพื้ นที่ ท าการ เกษตรของ
ต าบลมดแดง ที่ประชาชนได้
เสนอปัญหาความต้องการใน
เวทีประชาคมหมู่บ้าน 

• เกษตรกรในต าบลมดแดง 
 

 
• พื้นที่เส้นทางหลักในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร ข้าม
คลองชลประทาน 

 
 
 

• เกษตรกร หมู่ที่ 1 - 7 ในพื้นที่
ต าบลมดแดง 

 
• อบต.จัดงบประมาณในการขุดลอก

ดินตะกอนพร้อมก าจัดวัชพืชและ
ซ่อมแซมประตูปิด-เปิดทางส่งน้ า 

 
 
• จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และสนับสนุน

การปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อยทดแทนการ
ปลูกข้าวหรือพืชอื่น ๆ ท่ีใช้น้ ามาก 

• อบต.จัดงบประมาณในการซ่อมแซม
สะพาน และก่อสร้ า งบริ เวณที่
เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

 
 
• อบต.จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้

แ ก่ เ ก ษ ต ร ก ร  เ ช่ น  ก า ร ผ ลิ ต
สารชีวภาพก าจัดศัตรูพืช การใช้ปุ๋ย
พืชสด การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกจาก
วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น เป็นต้น 

• อบต.จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
และสนับสนุนการท าการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดต้นทุน 
เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร 

2. ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
    2.1 ปัญหำเส้นทำงกำรคมนำคม 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนน 
หินคลุก ซึ่งไม่ได้มาตรฐาน เมื่อฝนตกจะท า
ให้น้ าท่วมขัง ถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ 

 
• พื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขตต าบล

มดแดงประสบปัญหาการ
คมนาคมไม่สะดวก 
 

 
•  อ บ ต . จั ด ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร

ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หรือซ่อมแซมถนน คสล. ให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้และก่อสร้างถนน 
คสล./ถนนลาดยางในพื้นที่ที่เป็น
แหล่งชุมชน และประชาชนใช้สัญจร
ไปมา 
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ผลกำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่มีผลต่อกำรพัฒนำพื้นที่ต ำบลมดแดง 

ขอบข่ำยและปริมำณของปัญหำ 
พื้นที่เป้ำหมำย/
กลุ่มเป้ำหมำย 

กำรคำดกำรณ์แนวโน้มใน
อนำคต 

2. ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
    2.2 ปัญหำน้ ำอุปโภค/บริโภค 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ระบบประปา ในชุมชนประสบปัญหา
การส่งน้ าไปยังครัวเรือนเพื่ออุปโภค/บริโภค 
 
    2.3 ปัญหำไฟฟ้ำสำธำรณะ 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านมีปริมาณไม่
เพียงต่อความต้องการของประชาชน 

 
• ประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความ

ดูแลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมดแดง 
 
 

 

• พื้นที่ที่หมู่บ้านชุมชน ได้เสนอ
ปัญหาความต้องการในเวที
ประชาคมหมู่บ้าน 
 

 
• อบต.จัดงบประมาณในการบริหาร

จัดการระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ใน
ความดูแลของ อปท. ได้แก่ การ
บ ารุ งรั กษา การ เปลี่ยนท่อเมน
ประปา 

•  อบต.ประเมินสภาพปัญหา และ
ระยะทางในการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ และจัดงบประมาณใน
การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

• การด าเนินการดูแลรักษา ซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะให้ใช้งานได้ปกติ 

3. ปัญหำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกร     
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
    3.1 ปัญหำกำรจัดขยะในชุมชน 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ปริมาณขยะในครัวเรือนที่มีจ านวนมาก 
 
 
 
 
 
    3.2 ปัญหำกำรเสื่อมสภำพของ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
    ลักษณะของปัญหา 
   - ปัญหาคุณภาพน้ า และวงจรการขยาย 
พันธุ์ของสัตว์น้ า 
    - พื้นที่ป่าชุมชนลดปริมาณลง 

 
 
• ทุกหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่ต าบล

มดแดง 

 
 
 
 
 
 

 

• แม่น้ าท่าจีน และแหล่งน้ าอื่น 
ๆ ในต าบลมดแดง 

• พื้นที่ป่าชุมชนในต าบลมดแดง 
 

 

 
 

• อบต.จัดงบประมาณในการจัดเก็บ
และก าจัดขยะในชุมชน 

• จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัด
แยกขยะ ในครั ว เ รื อน  เพื่ อลด
ปริมาณขยะ และสามารถน าขยะมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

• ส่งเสริมการจัดให้มีถังขยะเปียกใน
ครัวเรือน 
 

• รณรงค์การอนุรักษ์แม่น้ าล าคลอง 
และพันธุ์สัตว์น้ า การงดการจับสัตว์
น้ าในฤดูวางไข่ 

• ขุดลอกดินตะกอนและก าจัดวัชพืช
แหล่งน้ าภายในต าบลมดแดง 

• จัดกิจกรรม/โครงการเพิ่มพื้นที่สี
เขียวภายในต าบลมดแดง 

4. ปัญหำด้ำนสังคม 
    4.1 ปัญหำควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ปัญหายาเสพติด 
   - ปัญหาอาชญากรรม 

 
• ประชาชน เยาวชน และ

นักเรียนในพ้ืนท่ีต าบลมดแดง 
 
 

 
 

 
• อบต .จั ด งบประมาณในการให้

ค ว า ม รู้ แ ก่ เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น 
ประชาชนทั่วไปในการป้องกัน และ
หลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพติด / การ
ส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกก าลัง
กาย  
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ผลกำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่มีผลต่อกำรพัฒนำพื้นที่ต ำบลมดแดง 

ขอบข่ำยและปริมำณของปัญหำ 
พื้นที่เป้ำหมำย/
กลุ่มเป้ำหมำย 

กำรคำดกำรณ์แนวโน้มใน
อนำคต 

4. ปัญหำด้ำนสังคม 
    4.2 ปัญหำผู้ยำกไร้ คนชรำ และ          
คนพิกำร 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ผู้ยากไร้ คนชรา และคนพิการ ขาดการ
ให้ความช่วยเหลือ 
 
 

 
• ผู้ยากไร้ คนชรา และคนพิการ

ในพื้นที่ต าบลมดแดง 
 
 

 
 

 
• อบต.จัดงบประมาณ หรือประสาน

ขอความช่วยเหลือไปยังองค์กร/
หน่วยงานเพื่ อ เข้ ามาช่วยเหลือ 
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวที่ประสบ
ปัญหา 

• รั บ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น เพื่ อ ข อ รั บ เ งิ น
ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพแก่ คนชรา คน
พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ 

5. ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ 
    5.1 ปัญหำควำมยำกจน  
    ลักษณะของปัญหา 
    - ปัญหาการว่างงาน 
    - ปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย 
    - ปัญหาการขาดแหล่งเงินทุน 
 
 

 
• ประชากรวัยท างานที่ไม่มีงาน

ท าและงานท่ีท าอยู่ไม่มั่นคง 

• เ ย า ว ช น บ า ง ส่ ว น ที่ จ บ
การศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้
ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

• ก ลุ่ ม ส ต รี / ก ลุ่ ม แ ม่ บ้ า น ที่
ต้องการอาชีพเสริม 

 
 

 
• อบต.จัดงบประมาณ ฝึกอบรมอาชีพ

ให้แก่ประชาชน 
• ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มในการ

ประกอบอาชีพ 
• สนับสนุนงบประมาณ และวิทยากร 

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในอาชีพ 
• ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใ ช้ ในชีวิต 
ประจ าวันของประชาชน 

6. ปัญหำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม 
    6.1 ปัญหำด้ำนกำรศึกษำ  
    ลักษณะของปัญหา 
    - อาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)
ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน และระดับประถม
ศึกษา 
    - การขาดสื่อในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย 
 

 
    6.2 ปัญหำด้ำนศำสนำ และวัฒนธรรม 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ขาดการให้ความรู้ทางศาสนาและ
พัฒนาจริยธรรมแก่ประชาชน 
    -  ขาดการส่ ง เ ส ริ มด้ านวัฒนธรรม 
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
 
• เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 
• นักเรียน ร.ร.สังกัด สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
     

• เด็ก เยาวชน นักเรียน และ
ประชาชนในต าบลมดแดง 

 

 

 
• อุดหนุนอาหารกลางวัน  ให้ กับ

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
• จัดหาอาหารเสริม  (นม)  ให้กับ

โรงเรี ยนสั งกัด  สพฐ.  และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

• จัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

• จัดหาสื่อการเรียนการสอน และสื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

• อบต.จัดสรรงบประมาณ ในการ
ส่งเสริม ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 

• ส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
ชนรุ่นหลังอย่างต่อเนื่อง 
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ผลกำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่มีผลต่อกำรพัฒนำพื้นที่ต ำบลมดแดง 

ขอบข่ำยและปริมำณของปัญหำ 
พื้นที่เป้ำหมำย/
กลุ่มเป้ำหมำย 

กำรคำดกำรณ์แนวโน้มใน
อนำคต 

7. ปัญหำด้ำนสำธำรณสุข 
    7.1 ปัญหำโรคติดต่อ 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ประชาชนในพ้ืนท่ีมีผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก 
   - ปัญหาการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
    - ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
 
 
 
 
 
 
 

7.2 ปัญหำด้ำนสุขภำพอนำมัย 
    ลักษณะของปัญหา 
    - การใช้สารเคมีของเกษตรกรที่มีผลต่อ
สุขภาพร่างกาย 
    - สุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

 
• พื้นที่ต าบลมดแดง 
 
 
 

• สุนัขที่มีการขึ้นทะเบียนอย่าง
ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
• เกษตรกรในต าบลมดแดง 
 
 
• เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมดแดง 

 
• อบต.จัดงบประมาณ ในการฉีดพ่น

หมอกควันในระยะที่ก าหนดรอบ
บริเวณบ้านที่มีการแจ้งจาก รพ.สต.
มดแดงว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 

• บูรณาการร่วมกับหมู่บ้าน/ชุมชน             
อสม. รพ.สต.มดแดง ในการรณรงค์
ป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก 

• จัดให้มีการขึ้นทะเบียนสุนัข/แมว 
เพื่อจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ
วัคซีนฉีดเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

• การเฝ้าระวังและส่งเสริมความ
ร่วมมือในการสอดส่องดูแล และ
ร่วมกันป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา (COVID-19) 

 

• ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการท า
การเกษตรแบบปลอดสารพิษ และ
การใช้สารชีวภาพแทนสารเคมี 

• จัดกิจกรรม/โครงการดูแลสุขภาพ
อนามัยของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

7. ปัญหำกำรเมืองกำรบริหำร 
    7.1 ปัญหำด้ำนงบประมำณ 
    ลักษณะของปัญหา 
    - งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
    7.2 ปัญหำด้ำนอ ำนำจหน้ำที่ 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ระเบียบ ข้อกฎหมายที่จ ากัดในอ านาจ
หน้าท่ี ในการช่วยเหลือและพัฒนาพื้นที่ 
    7 . 3  ปั ญ ห ำ ด้ ำ น บุ ค ล ำ ก ร แ ล ะ
เครื่องมือ/อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน 
    ลักษณะของปัญหา 
    - การขาดทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ใน
การปฏิบัติงาน 
    - การขาดเครื่องมือ/อุปกรณ์ 

 
• ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/

พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
• บ ริ ห า ร งบ ป ร ะ มา ณ  ร า ย จ่ า ย

บุคลากร /รายจ่ายประจ า และ
ควบคุมการบริหารงบประมาณอย่าง
ประหยัด 

• การวิเคราะห์ปัญหา วิธีแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่ โดยประเมินอ านาจหน้าที่ 
ประกอบกับระเบียบ/ข้อกฎหมายที่
เ กี่ ย วข้ อ ง ในการท า โคร งการ/
กิจกรรม 

• จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ในสายงานที่ปฏิบัติ  

• ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน 

• จั ด ง บ ป ร ะ ม า ณ เ พื่ อ ส ร ร ห า
เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 



รายงานผลการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถงึเดือนกันยายน 2565) 

38 

 

    2) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
    การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมิน
โดยการวิเคราะห์โอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบต า
ถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการ
ด าเนินงานในอนาคตต่อไป 

ปัจจัยภำยใน (Internal Factor) 

จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weekness – W) 

ด้ำนเศรษฐกิจ 
1. พ้ืนที่ในต าบลมดแดง เป็นพ้ืนที่ราบติดแม่น้ าและมีระบบ
ชลประทาน สภาพดินเหมาะแก่การเพาะปลูก 
2. ประชาชนในพ้ืนที่มีการตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
ส่วนมาก 
ด้ำนสังคม 
1. พ้ืนที่การปกครองในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดงมี
พ้ืนที่ไม่มาก ท าให้ง่ายต่อการบริหาร 
2. ราษฎรในชุมชนไม่หนาแน่นส่วนมากเป็นคนในพื้นที่สะดวก
ในการติดต่อประสานงานในการท าโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ต่าง ๆ 
3. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ใช้ในการด ารงชีวิต 
4. ประชาชนมีลักษณะจิตอาสา ช่วยเหลือกันในชุมชน ทั้งด้าน
การดูแลสุขภาพ ด้านอาชีพและการใช้ประโยชน์สาธารณะ
ร่วมกัน 
5 .  ป ร ะช า ช น ยึ ด มั่ น ใ น ร ะบ อบ ป ร ะช า ธิ ป ไ ต ย อั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
6. มีกลุ่ม อสม. ประจ าต าบลมดแดงที่เข้มแข็ง 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
1. เครื่องจักร เครื่องมือ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานพัฒนาต่าง ๆ 
หากขาดเหลือประการใดสามารถติดต่อประสานขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ เช่น องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี 
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
1. พื้นที่ต าบลมดแดงมีความอุดมสมบูรณ์ ดินและน้ ามีคุณภาพ      
ที่ดี  

ด้ำนเศรษฐกิจ 
1. การจ้างงานในพ้ืนที่มีการจ้างแรงงาน
ต่างด้าว เนื่องจากการขาดแคลนแรงงาน 
2.  ระบบโครงสร้ า ง พ้ืนฐานใน พ้ืนที่
บางส่วน ยังพัฒนาไม่ทั่วถึง เช่น ถนน คู
คลอง ระบบระบายน้ า ระบบประปา 
ไฟฟ้าสาธารณะ 
ด้ำนสังคม 
1. ประชาชนบางส่วนยังขาดความร่วมมือ
ในการพัฒนากับภาครัฐ 
ด้ำนบริหำรจัดกำร 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการพัฒนาของท้องถิ่น 
2. การประสานงานกับหน่วยราชการ 
ด้ านการศึกษาในพ้ืนที่ ยั ง ไม่สามารถ
ประสานความร่วมมือได้อย่างเต็มที่ในการ
พัฒนาด้านการศึกษา 
3. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล  
มดแดง ยั งขาดทักษะ และความคิด
สร้ า งสรรค์ ในการ พัฒนาโครงการ/
กิจกรรม ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาในพ้ืนที่ 
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
1. เกษตรกรในพ้ืนที่ประสบทั้งปัญหาภัย
แล้ง ในช่วงฤดูแล้ง และปัญหาอุทกภัยใน
พ้ืนที่บางส่วนที่ติดกับแม่น้ าท่าจีน 
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ปัจจัยภำยนอก (External Factor) 

โอกำส (Opportunity – O) อุปสรรค (Threat – T) 

ด้ำนเศรษฐกิจ 
1. มีสถานที่ใกล้เคียงส าหรับจ าหน่ายสินค้าในชุมชน 
และผลิตผลทางการเกษตร 
2. นโยบายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และรักษา
เสถียรภาพราคาข้าว (ชาวนายุค 4.0) จากรัฐบาล 
3. รัฐบาลให้ความส าคัญและส่ง เสริมการท า
การเกษตรและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
4. รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ เน้นการน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต โดยให้
ความส าคัญกับการเกษตรเป็นหลัก 
ด้ำนสังคม 
1. มีศาสนสถานในพ้ืนที่  จัดกิจกรรมส่ ง เสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 
2. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. รัฐส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยม 12 ประการให้แก่
เด็กและเยาวชน อันเป็นรากฐานของการเป็น
ประชาชนที่ดีในสังคม 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
1. การตรวจสอบการทุจริตของภาครัฐมีความ
เข้มแข็งขึ้นท าให้งบประมาณแผ่นดินสามารถน ามา
พัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรมากข้ึน 
2. การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและบูรณาการ
ร่วมกันทุกภาคส่วน หรือที่เรียกว่านโยบายประชารัฐ 
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
8 เน้นการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สร้างความ
เข้มแข็งในการแข่งขันอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนา
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ด้ำนเศรษฐกิจ 
1. ปัญหาค่าครองชีพสูง ท าให้ผู้มีรายได้น้อยด าเนิน
ชีวิตค่อนข้างล าบาก 
2. ปัญหาราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นส่งผลต่อต้นทุน
การผลิตที่สูงขึ้น 
ด้ำนสังคม 
1. สภาพปัญหาความเป็นอยู่ทางครอบครัวและ
สังคมเปลี่ยนแปลง ท าให้คุณธรรม จริยธรรม 
ศีลธรรมอันดีของไทยเริ่มเสื่อมถอย เกิดปัญหาการ
ทอดทิ้งคนชรา       ผู้ทุพลภาพ เด็กก าพร้า และ
ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมตามมา 
2. ความนิยมการบริโภคตามวัฒนธรรมต่างชาติ ท า
ให้เสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง และสุขภาพอ่อนแอ 
3. ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุข 
และขาดความร่วมมือในการป้องกันโรคระบาด             
ในพ้ืนของประชาชน 
4. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา (COVID-19) ที่กระจายไปทั่วโลก 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
1. ระเบียบ ข้อกฎหมาย จ ากัดการเบิกจ่ายเงินที่ใช้
ในการพัฒนาด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้าน
การกีฬา ด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามอ านาจหน้าที่ได้ 
2. ปัญหาการขาดความชัดเจนบทบาทหน้าที่
หน่วยงานภาครัฐ ที่เข้ามาแก้ปัญหามีความทับซ้อน
กัน ขาดระเบียบ/ข้อกฎหมายรองรับในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
1. ภัยธรรมชาติ และภัยสาธารณะ เช่น วาตภัย 
อุทกภัย อัคคีภัย และภัยแล้ง 
2. ปัญหาสภาวะแวดล้อม ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
ธุรกิจ อุตสาหกรรม มลพิษ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
สิ้นเปลือง โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบ 
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 2.2 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดงประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมดแดง ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้  
 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   10 9 90 
2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       

 เชิงปริมำณ  
10 9 90 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       
เชิงคุณภำพ  

10 9 90 

4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   10 10 100 
5 โครงกำรพัฒนำ  ประกอบด้วย 60 57 95 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5  
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5  
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5  

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 5  

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

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5  
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 2  

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5  
รวมคะแนน  100 94 94 

 

 คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ปรากฎว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมด
แดงได้คะแนนร้อยละ  94.00  
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2.3 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล เป็นไปตามแนวทางของหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
และคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังนี้ 
  1. ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวม     
     3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  2. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3. ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  4. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 2 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  5. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้
ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  6. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอศรีประจันต์ และจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
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   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตาม
และประเมินผล ดังนี้ 
  1. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  2.4 ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการ
ปลูกพืชผักสมุนไพรพ้ืนบ้าน (กินอาหารให้เป็นยา) (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการฝึกอบรมการ
ท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือความยั่งยืน (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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  4. การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้   
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลมดแดง คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 
  5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2.5 แบบส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผล 
    1) แบบพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    2) แบบพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    3) แบบการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
    4) แบบการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
    5) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ส่วนที่ 3  ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
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1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์ 
 ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เป็นดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 20 100 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 100 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 65 100 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง       10 10  
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 10  
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10  
 3.4 วิสัยทัศน์       5 5  
 3.5 กลยุทธ์        5 5  
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5  
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5  
 3.8 แผนงาน       5 5  
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5  
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4  

รวมคะแนน  100 100 100 
 
  พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ และยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 20 / 15 / 65 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100                
ของคะแนนในทุกประเด็น และคิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  ทั้งนี้ การก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง มีการน าข้อมูลสภาพทั่วไป และ
ข้อมูลพื้นฐาน น ามาวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ ซึ่งครอบคลุมในการใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง เ พ่ือ
น าไปสู่การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องครบถ้วน 
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  1.2 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
 รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดงในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมดแดง 

20    

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100 ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ฯลฯ 

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

1.6 ข้อมูล เกี่ ยวกับศาสนา ประเพณี  
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และ
อื่น ๆ 

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ า ป่าไม้ ภเูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่ วมตั ดสิน ใจ  ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมดแดง 

3 3 100 มีการจัดประชุมประชาคมใน
ระดับหมู่บ้าน/ต าบล ครบ
ทุ ก พื้ น ที่  โ ด ย ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุมครบตามสัดส่วนการ
ป ร ะ ชุ ม ที่ ก า ห น ด  แ ล ะ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
ร่ ว ม ต ร ว จ สอบ  ร่ ว ม รั บ
ประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา
อย่างแท้จริง 

รวม 20 20 100  
   
   สรุปผลการประเมิน ในด้านข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน ขององค์การบริหารส่วนต าบล
มดแดง ซึ่งได้ตรวจสอบจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 นั้น ข้อมูลดังกล่าวมีความครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน และแสดงถึงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นจริงเชื่อถือได้ สามารถน าข้อมูลดังกล่าวมา
ประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหมู่บ้าน/ชุมชนได้เป็นอย่างดี 
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  1.3 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 15    
 2.1 การวิ เ คราะห์ที่ ค รอบคลุมความ

เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0  

2 2 100 มีการเชื่อมโยงกันของ
ยุทธศาสตร์ของ อปท. กับ
ยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1 1 100 อบต.มดแดง ด าเนินการ
ออกใบอนุญาตปลูกสร้าง 
ต่อเติม รื้อถอนอาคาร ท าให้
การก่อสร้างได้มาตรฐาน
ปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง 
ตลอดจนการควบคุมการ
ออกใบอนุญาตให้ขุดดินถม
ดิน เพื่อลดผลกระทบต่อ
พื้นที่ข้างเคียง 

2.3 การวิ เคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี  จารีต ประเพณี วัฒนธรรม                
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 2 100 มีการน าข้อมลูจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง               
เพื่อประกอบการวิเคราะห์
อย่างรอบด้าน 

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

2 2 100 มีการน าข้อมลูจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง               
เพื่อประกอบการวิเคราะห์
อย่างรอบด้าน 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ  ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่ งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่ มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 2 100 มีการน าข้อมลูจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง               
เพื่อประกอบการวิเคราะห์
อย่างรอบด้าน 
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 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้ แก่  S-Strength (จุ ดแข็ ง ) W-Weakness 
(จุ ดอ่ อน ) O-Opportunity (โ อกาส ) และ                
T-Threat (อุปสรรค) 

2 2 100 มีการวิเคราะห์ศักยภาพ 
ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การบริหารจดัการ 
และด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ครบถ้วน 

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพื้นท่ี มีการน าเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

2 2 100 มีการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อม เพ่ือก าหนด
ขอบข่ายและปรมิาณของ
ปัญหา ตลอดจนการ
คาดการณ์แนวโน้มในการ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณ
ที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

2 2 100 มีการสรุปผลการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2565 ในเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ
ครบถ้วน 

2.9 ผลที่ ได้ รับจากการด า เนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 เช่น ผล
ที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุป
ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนว
ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

1 1 100 มีการสรุปผลการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 – 2565 อย่าง
ครบถ้วน 

รวม 15 15 100  
   
   จากการตรวจสอบการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก
พ้ืนที่ที่จะด าเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของต าบลมดแดง  
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  1.4 ยุทธศำสตร์ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศำสตร์ 65    
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลมดแดงสอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา              
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมดแดง และเช่ือมโยง              
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และ Thailand 4.0 

10 10 100 ตรวจสอบการความ
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
ของ อปท. ตามแบบ ยท.01 
มีความเช่ือมโยง สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 
น าไปสู่การก าหนด 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
แผนงาน ผลผลติ/โครงการ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาพ้ืนท่ีต าบลมดแดง 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น ใน เขตจั งหวัด  สอดคล้องและ
เ ช่ื อ ม โ ย งกั บ สภาพสั ง คม  เ ศ ร ษฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์
จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

10 10 100 ตรวจสอบการความ
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
ของ อปท. ในเขตจังหวัด
ตามแบบ ยท.01 มีความ
เชื่อมโยง สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 

3.3 ยุทธศาสตร์จั งหวัดสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

10 10 100 ตรวจสอบการความ
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
จังหวัดสุพรรณบรุี ตาม      
แบบ ยท.01 มคีวาม
เชื่อมโยง สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่  
อบต.มดแดง ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ อบต.
มดแดง และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 5 100 วิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมดแดง แสดงออก
ถึงความต้องการที่จะบรรลุ
ถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพของท้องถิ่น และมี
ความสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 
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 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ อบต.มดแดง
ที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 100 องค์การบริหารส่วนต าบล
มดแดง มีการก าหนด                  
กลยุทธ์เพื่อน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์อย่างชัดเจน 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 100 เป้าประสงค์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมดแดง มี
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
ก าหนดอย่างชัดเจน 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ อบต.            
มดแดง ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง            
ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 100 มีการก าหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์
อย่างชัดเจน 

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของ  อบต.             
มดแดง ที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่ น ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส  โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 100 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ในอนาคตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมดแดง มี
ความชัดเจนและเช่ือมโยง
กับ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ น าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
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 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ ใน
ภาพรวม 
ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวดัและยุทธศาสตร์ของ อบต.มดแดง 

5 5 100 มีความเช่ือมโยงในภาพรวม
ของยุทธศาสตร์ อปท.กับ
ยุทธศาสตร์ระดับมหภาคมี
ความเชื่อมโยง ชัดเจน 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือ
เป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อ
น าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

5 5 100 ผลผลติ/โครงการ มีการ
ก าหนดเป็นชุดอันหนึ่งอัน
เดียว นไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัมนาท้องถิ่น
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

รวม 65 65 100  
   
   จากการประเมินยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง นั้นจะเห็นได้ว่ามีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค อันน าไปสู่การก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ส าหรับการจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพ้ืน ตลอดจนการพัฒนาในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับชาติอย่างชัดเจน 
ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       รายงานผลการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรปีระจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี   52 
 

 
2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 

  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงกำร 
 ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561  เป็นดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   10 9 90 
2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติใน        

เชิงปริมำณ  
10 9 90 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติใน        
เชิงคุณภำพ  

10 9 90 

4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   10 10 100 
5 โครงกำรพัฒนำ  ประกอบด้วย 60 57 95 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5  
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5  
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5  

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 5  

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

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5  
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 2  

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5  
รวมคะแนน  100 94 94 

 

  1) พบว่าประเด็นที่ 4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 10 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของคะแนนในประเด็นที่ 4 และคิดเป็นร้อยละ 10 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  เนื่องจากมีการก าหนดยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง และ
มีการก าหนดแผนงานที่จะด าเนินการได้ครอบคลุมและมีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา/ความต้องการในพ้ืนที่ 
  2) พบว่าประเด็นที่ 5 โครงการพัฒนา ได้คะแนนต่ าสุด 57 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95 ของ
คะแนนในประเด็น 5 และคิดเป็นร้อยละ 57 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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  เนื่องจากการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) ในบางโครงการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ ขาดความชัดเจน 
  2.2 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดงในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 10 100 มีการวิเคราะห์ SWOT เพื่อ
ประเมินสถานการณ์ปัจจัย
ภายนอกและภายในพื้นที่  
โดยมีการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
และด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม ครบทุก
ด้าน 

รวม 10 10 100  

   
  2.3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 

10 10 100 มี ก า ร วั ด ผล เ ชิ งปริ ม าณ 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ด า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น 
ต ล อ ด จ น จ า น ว น ที่ ไ ม่
สามารถด าเนินการได้ 

2.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โครงการที่ด า เนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

10 10 100 มีการวิเคราะห์ผลกระทบ
โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ 

รวม 20 20 100  
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  2.4 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ   

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 
3.1 การประเมินประสทิธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ 
มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรง
ต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 10 100 มีการประเมินประสิทธิผล
ข อ ง แ ผ น พั ฒ น า ใ น เ ชิ ง
คุณภาพ 

3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โครงการที่ด า เนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10 10 100 มีการวิเคราะห์ผลกระทบ
โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ 

รวม 20 20 100  
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  2.5  แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผน 

4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดงในมิติต่าง 
ๆ จนน าไปสู่การจดัท าโครงการพฒันา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

10 10 100 มีการวิเคราะห์แผนงาน งาน ที่
เ กิ ดจากด้ านต่ า ง  ๆ  มี ความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง  ๆ
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น    
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

10 10 100 มี ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ แ ผนง าน  ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม 20 20 100  
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผน 

5 โครงกำรพัฒนำ 60    
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 8.33 โครงการพัฒนามีช่ือโครงการ
และวัตถุประสงค์ชัดเจนเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมด
แดง 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 
มีวัตถุประสงค์ ชัดเจน (clear objective) 
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 8.33 วัตถุประสงค์โครงการชัดเจน
สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผล วิธีการด าเนินงาน 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทาง
ที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถ
ระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่ างไร  กลุ่ ม เป้ าหมาย  พื้นที่
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้น
ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง โ ค ร ง ก า ร  ห า ก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปวา่
ใ ค ร คื อ ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ห ลั ก  ใ ค ร คื อ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

5 4 6.67 เป้าหมาย หรือผลผลิตของ
โครงการค่อนข้างความชัดเจน 
น าไปสู่การต้องงบประมาณ 
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 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม (6) 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

5 5 8.33 โครงการมคีวามสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จและสั งคมอย่ าง เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

5 5 8.33 เป้าหมายของโครงการมีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ
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 5 .6  โ ค ร งก า รมี ค ว ามสอดคล้ อ ง กั บ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ ยนโครงสร้ าง เศรษฐกิจ  ไปสู่  
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จ า ก ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี  ความคิดสร้ า งสรรค์  และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 3 5.00 โครงการค่อนข้างสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0  

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 

5 5 8.33 โครงการมคีวามสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
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 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 5 8.33 โครงการที่ อบต.
ด าเนินการก่อให้เกดิ
ความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน การพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ  (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิ ผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

5 5 8.33 การใช้จ่าย
งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับ
เป้าหมาย ประหยดั 
มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล       มี
ความยุติธรรม และ
โปร่งใส 
เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมายหมายและ
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า
หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏ
ในรูปแบบอื่น ๆ 

5 5 7.69 การประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
ตามหลักวิชาการทาง
ช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบ
ได้ในเชิงประจักษ ์
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 5.11 มีการก าหนดตัว ช้ีวัด (KPI)  และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
ม ีก า ร ก า ห น ด ด ัช น ี ชี ้ว ัด ผ ล ง า น  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวดัได้ 
(measurable) ใ ช ้บ อ ก ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ไดร้ับ           (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 3 5.00 การก าหนดตัวช้ีวัดสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ แต่บางโครงการยัง
ขาดความชัดเจนในการตดิตามผล 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
ม า ก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ซึ่ ง ก า ร เ ขี ย น
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ และมีความ เฉพาะ เจาะจง  ในการ
ด า เนินงานตามโครงการ (2 )  วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 8.33 ผลที่เกดิขึ้นตรงตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

รวม 60 55 91.64  
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
 
1. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 

 1.1 ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ 
  1.1.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร 
       1) จ านวนโครงการทั้งสิ้น 37 โครงการ 
       2) จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ - โครงการ 
       3) จ านวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ 36 โครงการ 
       4) จ านวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ 1 โครงการ 
  1.1.2 ยุทธศำสตร์ที่  2 กำรพัฒนำด้ำนสิ่ งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ  สำธำรณูปโภค 

และแหล่งท่องเที่ยว     
       1) จ านวนโครงการทั้งสิ้น 58 โครงการ 
       2) จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 21 โครงการ 
       3) จ านวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ 35 โครงการ 
       4) จ านวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ 2 โครงการ 
  1.1.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       1) จ านวนโครงการทั้งสิ้น 41 โครงการ 
       2) จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 20 โครงการ 
       3) จ านวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ 8 โครงการ 
       4) จ านวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ 13 โครงการ 
  1.1.4 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กำรกีฬำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
       1) จ านวนโครงการทั้งสิ้น 15 โครงการ 
       2) จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ 
       3) จ านวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ 6 โครงการ 
       4) จ านวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ 5 โครงการ 
  1.1.5 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำรประชำชน 
       1) จ านวนโครงการทั้งสิ้น 12 โครงการ 
       2) จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ 
       3) จ านวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ 2 โครงการ 
       4) จ านวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ 3 โครงการ 
 

   สรุปผลรวมทั้ง 5 ยุทธศำสตร์    จ ำนวน 163 โครงกำร 
   ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ   จ ำนวน   52 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 31.90 
   ยังไม่ได้อนุมัติงบประมำณ   จ ำนวน   87 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 53.38 
   อนุมัติงบประมำณแล้วแต่ไม่ได้ด ำเนินกำร จ ำนวน   24 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 14.72 
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   1.2  สรุปรำยกำรทรัพย์สินที่ได้มำ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565 
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ประเภททรัพย์สิน รำยกำร ยกมำปี 2564 จ ำหน่ำยปี 2565 เพ่ิมปี 2565 รวมปี 2565 ยกไป

ท่ีดิน
ท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิ 1,964,500.00 - - 1,964,500.00 

อำคำร - - - 
อำคำรส ำนักงำน 4,742,108.92 - - 4,840,108.92 
อำคำรเพ่ือประโยชน์อ่ืน 4,306,584.10 - - 4,306,584.10 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 98,000.00 - - - 

ส่ิงปลูกสร้ำง - - 
ส่ิงปลูกสร้ำง 1,336,623.00 - - 1,336,623.00 

สินทรัพย์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน - - 
สินทรัพย์โครงสร้ำงพ้ืนฐำนอ่ืน 4,668,585.50 - - 4,668,585.50 

รวมอสังหำริมทรัพย์ 17,116,401.52 - - 17,116,401.52
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 2,278,112.00 144,920.00              - 2,133,192.00 

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 8,659,680.00 58,000.00 - 8,601,680.00 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 3,035,523.00 129,200.00              - 2,906,323.00 
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 200,450.00 - 200,450.00 
ครุภัณฑ์กำรเกษตร 152,900.00              - 152,900.00 
ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 13,000.00 - - 13,000.00 
ครุภัณฑ์ส ำรวจ 38,000.00 - - 38,000.00 
ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 142,500.00 -              - 142,500.00 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 861,568.00 97,513.00 - 764,055.00 
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 82,750.00 - - 82,750.00 
ครุภัณฑ์อ่ืน 646,500.00 - - 646,500.00 

รวมสังหำริมทรัพย์ 16,110,983.00 429,633.00 - 15,681,350.00 

รวมท้ังส้ิน 33,227,384.52 429,633.00 - 32,797,751.52 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมดแดง อ ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
รำยละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน
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1.3 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (รำยรับ-รำยจ่ำย) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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  1.4 ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) 
    1.3.1  เป้าหมายจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ และกลุ่มเป้าหมาย มีผลของการด าเนินการ               
โดยผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามกลุ่มเป้าหมายและจ านวนครบถ้วนตามที่ก าหนด 
    1.3.2 เป้าหมายจ านวนหมู่บ้าน จ านวนโรงเรียน จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ด าเนินการตาม
โครงการ ครบตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
    1.3.3  เป้าหมายกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เช่น 
กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
    1.3.4 เป้าหมายสัดส่วนของผู้เข้าร่วมโครง เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
    1.3.5 เป้าหมายด้านสิ่งปลูกสร้าง จ านวนแห่งที่ด าเนินการ เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ 
    1.3.6 เป้าหมายด้านสถานที่ด าเนินการโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
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1.5 ผลกำรด ำเนินงำนเบิกจ่ำยงบประมำณตำมยุทธศำสตร์ 
 

ยุทธศำสตร์ 
งบตำมข้อบัญญัติ 2565 เงินสะสม งบอุดหนุนเฉพำะกิจ รวม 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
         

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ  
    สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว 2,657,070.00 14.92 - - 2,326,000.00 13.06 4,983,070.00 27.98 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต  
    และสร้างความ  ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 11,068,984.54 62.16 - - - - 11,068,984.54 62.16 

4. ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษา การกีฬา  
    ศาสนาและวัฒนธรรม 1,684,408.61 9.46 - - - - 1,684,408.61 9.46 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร 
    และการบริการประชาชน 71,548.00 0.40 - - - - 71,548.00 0.40 

 

รวม 15,482,011.15 86.94 - - 2,326,000.00 13.06 17,808,011.15 100 
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1.6 ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพำะกิจ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 

โครงกำร 
ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ (บำท) 

ด ำเนินกำร 
แล้วเสร็จ 

อยู่ในระหว่ำง 
กำรด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ที่ได้รับ 

งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำยไป 

1.  เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ✓ - - 10,134,000.00 9,632,300.00 
2.  เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพคนพิการ) ✓ - - 1,456,000.00 1,261,000.00 
3.  เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) ✓ - - 120,000.00 78,500.00 
4.  เงินอุดหนุนทั่วไป (อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน สพฐ.) ✓ - - 1,000,000.00 914,424.00 
5.  เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) ✓ - - 283,000.00 193,179.00 
6.  เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าจัดการเรียนการสอน)  ✓ - - 155,650.00 95,000.00 
7.  เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ✓ - - 620,000.00 481,805.61 
8.  เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินเดือนครู) ✓ - - 910,200.00 619,020.00 
9.  เงินอุดหนุนทั่วไป (อุดหนุนเอกชน โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข) ✓ - ✓ 140,000.00 40,000.00 
10. เงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ) ✓ - - 48,930.00 0.00 
11.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่
นานางประภา โพธิ์พันธุ์ ถึงบ้านนายสมภพ ศรีบุญเพ็ง หมู่ที่ 5 ต าบลมดแดง) 

✓ - - 214,000.00 214,000.00 

12.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการก่อสร้างถนนคอกรีตนเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จาก
บริเวณสวนมะม่วงนายประดิษฐ์ ผลวงษ์ ถึงบริเวณท่ีนานางนงลักษณ์ สุขสุวรรณ์)  

✓ - - 1,572,000.00 1,572,000.00 

13.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเขตติดต่อ
ต าบลบ้านกร่าง ถึงบริเวณบ้านนางกิมลั้ง ลักขณาเมธากร  หมู่ที่ 6 ต าบลมดแดง) 

✓ - - 540,000.00 540,000.00 

 รวม    17,193,780.00 15,641,228.61 
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2. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
2.1 ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 
1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
2) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และอาจเกิดความเบื่อ

หน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากข้ึน 
3) ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบ

กฎหมายและงบประมาณท่ีมีจ ากัดและบางกิจกรรม/โครงการไม่สามารถด าเนินการได้   
2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจำกกำรพัฒนำ 
1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละ

ด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
5)  การก าหนดเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ควรค านึงถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้ เช่น 

ประเภทการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เป้าหมายระยะทางที่จะด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. และซ่อมแซม
ถนน คสล./หินคลุก ซึ่งควรก าหนดให้เป็นไปได้ และตรงกับความเป็นจริง เพ่ือให้การจัดท าแผนและประมาณ
การงบประมาณเป็นไปด้วยความแม่นย า และสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง 

6)  การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ด้วยการค านึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นส าคัญ อาทิเช่น การเว้นระยะห่าง การจ ากัด
จ านวนคนในการร่วมโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง เป็นต้น 


