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ส่วนท่ี 1  บทน ำ 
 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย  ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลส าโรงจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1.1 ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรงหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  1.2 ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  1.3 ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  1.4 ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลส าโรง สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน
ต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
 

  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิ ดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้ง
รับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบล
ส าโรงให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่ง
เหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้
เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  2.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2.2 เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  2.3 เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
  2.4 เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.ส าโรง         
  2.5 เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล
ส าโรงหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  2.6 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

  3.1 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  
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  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่ น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 

 

   3.2 กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงได้
ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ดังนี้ 
  3.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้า
ก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้
ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  3.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลา
ที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3.3  ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้น
ต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเ ฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
  3.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
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รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
  3.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  3.7  การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่ง
อาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

4. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น   ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบล/องค์การบริหารส่วน      

ต าบลส าโรงทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
5. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ภำยในเดือนธันวำคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงาน
ผล 

เสนอ 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้
ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดย
การสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ที่ได้
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่
เป็นจริงต่อไป  
 

   5.1 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุก
ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  5.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริง
ในองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงมาปฏิบัติงาน 
  5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 
  5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอปักธงชัยและจังหวัดนครราชสีมาด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบ
องค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
 



6 
 
   5.2 ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกีย่วข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

   5.3 ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
  5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน 
   5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลส าโรงใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรงมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ในองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
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  5.3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็นการรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง จะมีการบันทึกการส ารวจ และ
ทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

 

  5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์    
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
 

6. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ ดังนี้ 
   6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
   6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
   6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
   6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
   6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
   6.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงแต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลส าโรงเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ส่วนที่ 2  กำรติดตำมและประเมินผล 
 
1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
    1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
       จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ส าโรงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของส าโรง
ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้ 
       1.1.1 จ านวนยุทธศาสตร์ 12 ยุทธศาสตร์  
       ประกอบด้วย  
       ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
       ยุทธศาสตร์ที่  7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
       ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
       ยุทธศาสตร์ที่ 9  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน 

       ยุทธศาสตร์ที่ 10  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 

       ยุทธศาสตร์ที่ 11  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารราชการให้มี ประสิทธิภาพ 

       ยุทธศาสตร์ที่ 12  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ 

 

      1.1.2 ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลเป็นดังนี้  
 

ล ำดับ ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 17.20 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 15.80 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 (52.5) 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (7.5) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (7.5) 
3.4 วิสัยทัศน์ (5) (5) 
3.5 กลยุทธ์ (5) (4.5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (4.5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (4.5) 
3.8 แผนงาน   (5) (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (4) 

รวมคะแนน 100 85.50 
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    คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อย
กว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ได้คะแนนร้อยละ 85.50 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ 
    1.2 โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
    จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลส าโรง ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้ 
      1.2.1 จ านวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จ านวน  72  โครงการ ดังนี้ 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 19 โครงการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม จ านวน 1 โครงการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม จ านวน 1 
โครงการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 8 โครงการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 
โครงการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข จ านวน 7 โครงการ 
       ยุทธศาสตร์ที่  7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา จ านวน 9 โครงการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม จ านวน 9 โครงการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 9  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน จ านวน 3 
โครงการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 10  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ จ านวน 2 โครงการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 11  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารราชการให้มี ประสิทธิภาพ  จ านวน 9 โครงการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 12  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ จ านวน 2 โครงการ 
      1.2.2 ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลเป็นดังนี้  

ล ำดับ ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 7.5 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.5 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.0 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9.0 
5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 45.5 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ   (5) 4.0 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 3.5 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง 
(5) 3.5 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ี (5) 5.0 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ (5) 4.5 
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ล ำดับ ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 3.5 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 5.0 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 3.5 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 3.5 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 3.5 
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(5) 2.5 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 3.5 
รวมคะแนน 100 78.5 

    คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควร
น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงได้คะแนนร้อยละ 78.50 ต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ร้อยละ 1.50 
 

    1.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
       1.3.1 เป็นการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ยุทธศำสตร์ แผนงำน 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 

จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 

๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

19 21,142,000 15 2,531,500 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเกษตรกรรม 

แผนงานการเกษตร 1 50,000 0 - 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยก
รรม อุตสาหกรรม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1 10,000 1 ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนงานศาสนา วัฒนะธรรม
และนันทนาการ 

8 1,496,010 6 80,090 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

2 50,000 2 197,100 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดา้นสาธารณสุข 

แผนงานสาธารณสุข 7 777,000 6 591,680 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา 

แผนงานการศึกษา 9 1,693,000 9 1,463,765 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสวสัดิการสังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ

9 7,664,000 8 6,333,629 
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 

จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 

ชุมชน 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านความมั่นคงปลอดภยั
ใน ชีวิตและทรัพย์สิน 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

3 120,000 3 17,360 

10. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านกีฬาและ
นันทนาการ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

2 100,000 
 

2 40,000 

11. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหารราชการ
ให้มี ประสิทธิภาพ   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 9 750,000 9 1,209,360 

12. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านท่องเที่ยวและ
บริการ 

- 2 40,000 2 ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

รวม 72 33,892,010 63 12,464,484 
 

      ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน 19 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 21,142,000บาท 
      มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.95 ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 
จากจ านวน 19 โครงการ       
     โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.05 ของจ านวนโครงการ  
      ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม 
      โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน 1 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 50,000 บาท  
      มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  100  ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 
จากจ านวน 1 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 20 ของจ านวนเงินงบประมาณ 10,000 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 2  
      โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ จ านวน 1 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 10,000 บาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 100 ของจ านวนโครงการ       
      ยุทธศำสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
      โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จ านวน 1 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 10,000 บาท  
      มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  100  ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ 
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      ยุทธศำสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
      โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  
8  โครงการ  จ านวนเงินงบประมาณ 1,496,010 บาท  
      มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75 ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 จาก
จ านวน 8 โครงการ  
      โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25 ของจ านวนโครงการ  
       ยุทธศำสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ. 
2565 จ านวน 2 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 50,000 บาท  
      มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 จาก
จ านวน 2 โครงการ  
      โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ จ านวน 0 โครงการ 
      ยุทธศำสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
      โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ     พ.ศ. 
2565 จ านวน  7 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 777,000บาท  
      มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 6 
จากจ านวน 7 โครงการ       
      โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของจ านวนโครงการ  
      ยุทธศำสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
      โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ     พ.ศ. 
2565 จ านวน  9 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 1,693,000 บาท  
      มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 7 จาก
จ านวน 9 โครงการ       
      โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ จ านวน 0 โครงการ  
      ยุทธศำสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
      โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จ านวน  9  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 7,664,000 บาท  
      มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 8 
จากจ านวน 9 โครงการ       
      โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของจ านวนโครงการ 
      ยุทธศำสตร์ที่ 9  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน 
      โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จ านวน  3  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 120,000 บาท  
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      มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 9 จาก
จ านวน 3 โครงการ       
      ยุทธศำสตร์ที่ 10  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
      โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จ านวน  2  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 100,000บาท  
      มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 10 
จากจ านวน 2 โครงการ       
      ยุทธศำสตร์ที่ 11  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารราชการให้มี ประสิทธิภาพ   
      โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จ านวน  9  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 750,000บาท  
      มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 11 
จากจ านวน 9 โครงการ       
      ยุทธศำสตร์ที่ 12  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ 
      โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จ านวน  2  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 40,000บาท  
      มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 12 
จากจ านวน 2 โครงการ    
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2. แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

2.1  กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
    จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของส าโรงใน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวนยุทธศาสตร์ 12 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
       ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
       ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
       ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
       ยุทธศาสตร์ที่ 9  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน 
       ยุทธศาสตร์ที่ 10  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 11  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารราชการให้มี ประสิทธิภาพ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 12  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ 

    ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้  

ล ำดับ ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด ้
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 (57.00) 

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

Goals: SDGs) 
(5) (5) 

3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (5) 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (5) (5) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5) (4.5) 
3.4 วิสัยทัศน์ (5) (4.5) 
3.5 กลยุทธ์ (5) (4.5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (4.5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) (5) (4.5) 
3.8 แผนงาน   (5) (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (4.5) 

รวมคะแนน 100 93.00 
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    คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อย
กว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ได้คะแนนร้อยละ 93.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้  
    2.2 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
    จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลส าโรง ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้ 
ล ำดับ ยุทธศำสตร ์ จ ำนวน

โครงกำร 
1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม  
3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม  
4 ยุทธศาสตร์ที ่๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม  
5 ยุทธศาสตร์ที่  ๕   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6 ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
7 ยุทธศาสตร์ที่  7   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  
8 ยุทธศาสตร์ที่  8   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม  
9 ยุทธศาสตร์ที่  9   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน  

10 ยุทธศาสตร์ที่  10  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ  
11 ยุทธศาสตร์ที่  11   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารราชการให้มี ประสิทธิภาพ  
12 ยุทธศาสตร์ที่  12   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ  

รวมทั้งสิ้น  
 

    ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้  

ล ำดับ ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8 
4 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา   5 4.5 
5 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 30 50.80 

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ   (5) 4.5 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 3.5 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 4.0 
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 5.0 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 
(5) 4.5 

5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 5 
5.5 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 4.5 
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ล ำดับ ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 

5.6 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้ (5) 3.5 
6 
 

โครงการพัฒนาที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป ี (35)  
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม (5) 4.5 
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน (5) 3.5 

6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(5) 4.5 

6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ (5) 3.8 
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศกึษา 

ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(5) 4.5 

6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจา่ยเกีย่วกับดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน (5) 5 
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกีย่วกับด้านการบริหารจัดการน้ า (5) 3 

รวมคะแนน 100 85.7 
    คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควร
น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงได้คะแนนร้อยละ 85.70 เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ 
    2.3 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
       2.3.1 กรอบกำรด ำเนินงำนภำพรวม คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรงก ำหนดกรอบกำรด ำเนินงำนในภำพรวม ดังนี้ 
 

ล ำดับ กรอบกำรด ำเนินงำน วัน/เดือน/ปี 
1 ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้
เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

16 มกราคม 2566 

2 ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและ
ห้วงเวลาที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

ทุกไตรมาส 

3 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงเพ่ือด าเนินการต่อไป 

ภายในวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2565 

4 ด าเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ภายในเดือนธันวาคม 
2565 

5 แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลส าโรงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 รวมทั้งแจ้งส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง
เพ่ือทราบและด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

ภายในเดือนธันวาคม 
2565-มกราคม 

2566 

 

  ทั้งนี้ กรอบการด าเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลส าโรง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส าโรง 
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โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่ก าหนดขึ้น และหรือภารกิจที่
เพ่ิมมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ก็อาจท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการด าเนินงานในภาพรวมดังกล่าว 
    2.4 ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเก้าเอ็น       
พียูเก้าก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
   2.4.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผลเพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ  การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการ
ทดสอบและการวัด  
   2.4.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและ
ได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
(formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดใน
ขั้นตอน 
   2.4.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของขององค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรงมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
   2.4.4 การส ารวจ (surveys) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง หมายถึง     การส ารวจ
เพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลส าโรง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง จะ
มีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
   2.4.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือ
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนงาน โครงการที่ได้
ก าหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
    2.5 แบบส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผล      
    แบบหรือตารางส าหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่ง
การจ าแนกการใช้แบบหรือตารางส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
(พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
    1. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่าย
รวมถึงตารางต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้นด้วย ส าหรับแบบที่ใช้จัดท าเป็นตารางเพ่ือแสดงผลต่าง ๆ นั้น มีทั้งหมด 52 ตาราง 
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    2. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
    3. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
    4.  แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลส าโรง 
    5. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพ่ือน ามา
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2565 และงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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ส่วนที่ 3  
ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 

 
1.  ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำม
สอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
   1.1 สรุปคะแนนประเมินยุทธศำสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน      
ต าบลส าโรงเป็นดังนี้ 
      จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล    
ส าโรงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของส าโรง
ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้ 
      1.1.1 จ านวนยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์  
      ประกอบด้วย  
       ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
       ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
       ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
       ยุทธศาสตร์ที่ 9  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน 
       ยุทธศาสตร์ที่ 10  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 11  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารราชการให้มี ประสิทธิภาพ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 12  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ 

 

ล ำดับ ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 17.50 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.60 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 (58.00) 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (10) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (10) 
3.4 วิสัยทัศน์ (5) (5) 
3.5 กลยุทธ์ (5) (4.5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (4.5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (4.5) 
3.8 แผนงาน   (5) (5) 
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3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (4.5) 
รวมคะแนน 100 93.10 

 

     คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อย
กว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ได้คะแนนร้อยละ 93.10 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ 
    1.2 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดเค้าโครงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ในส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.2.1 ด้านกายภาพ คะแนนเต็มรวม 

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 

20 
(3) 

17.50 
2.60 

1.2.2 ด้านการเมือง/การ
ปกครอง 
1.2.3 ประชากร 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและ
จ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 1.50 

1.2.4 สภาพทางสังคม (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 1.80 

1.2.5 ระบบบริการพ้ืนฐาน (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 1.80 

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

(2) 1.80 

1.2.7 ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่
ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

(2) 1.80 

1.2.8 ทรัพยากรธรรมชาต ิ (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 1.80 

1.2.1 ด้านกายภาพ/ 
1.2.2 ด้านการเมือง/การ
ปกครอง 
1.2.3 ประชากร 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1.80 
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1.2.4 สภาพทางสังคม 
1.2.5 ระบบบริการพ้ืนฐาน 
1.2.6 ระบบเศรษฐกิจ 
1.2.7 ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม 
1.2.8 ทรัพยากรธรรมชาต ิ
1.2.1 ด้านกายภาพ/ 
1.2.2 ด้านการเมือง/การ
ปกครอง 
1.2.3 ประชากร 
1.2.4 สภาพทางสังคม 
1.2.5 ระบบบริการพ้ืนฐาน 
1.2.6 ระบบเศรษฐกิจ 
1.2.7 ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม 
1.2.8 ทรัพยากรธรรมชาต ิ
1.2.9 อ่ืน  ๆ(ถ้ามี) 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ 
และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่ วมรับประโยชน์  ร่ วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 2.60 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป  และข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลส าโรงพบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน
ประจ าปี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ และการประชุมประชาคมท้องถิ่น 
รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 
ของคะแนน  และคิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 

    1.3 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 
    แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามละประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ได้ 17.60 คะแนน ผลเป็นดังนี้ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

คะแนนเต็มรวม 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ

20 
(5) 

17.60 
4.5 
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 สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตจั งหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 
 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่
เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 2.70 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 
 

(3) การวิ เคราะห์ทางสั งคม เช่น ด้ านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี  จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3) 2.60 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 
 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 2.60 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 
 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 2.60 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 
 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat (อุปสรรค) 

(3) 2.60 

 

    1.4 ยุทธศำสตร์ 
    แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามละประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ได้ 58.00 คะแนน ผลเป็นดังนี้ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

คะแนนเต็มรวม 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

58.00 
9.50 
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3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 
 

(10) 9.5 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ ชาติ  20 ปี  และ 
Thailand 4.0 

(10) 9.5 

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 4.90 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท า
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์
นั้น 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5) 5.0 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 4.80 

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่
เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 5.0 

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกดิผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

(5) 4.80 
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Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
    2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงกำร 
      จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ส าโรง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ในประเด็นการให้คะแนนการติดและประเมินโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดและประเมินโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลเป็นดังนี้  
 

ล ำดับ ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8.5 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.7 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.5 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9.2 
5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 50.80 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ   (5) 4.5 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 3.7 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง 
(5) 4.0 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ี (5) 5.0 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(5) 4.5 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 3.5 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 5.0 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 
(5) 3.8 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 4.0 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.5 
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(5) 3.8 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 4.5 
รวมคะแนน 100 85.7 

 

     คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อย
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กว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงได้คะแนนร้อยละ 85.70 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ 

 1. ประเด็นกำรพิจำรณำควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 
4.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.00  ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  7.50 ของคะแนน
ในภาพรวมทั้งหมด 

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน   

2. ประเด็นกำรพิจำรณำก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
คะแนนที่ได้ 3.7 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.00 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 6.17 
ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการก าหนดวัตถุประสงค์ไม่ค่อยมีความสอดคล้องกับโครงการ 
3. ประเด็นกำรพิจำรณำเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรตั้งงบประมำณ

ได้ถูกต้อง  คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.00  ของคะแนนในประเด็นการ
พิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  6.67 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการก าหนดเป้าหมายมีความชัดเจนและสามารถน าไปจัดท า
งบประมาณได้ถูกต้อง มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปและไม่อาจคาดเดาได้ 

4. ประเด็นกำรพิจำรณำโครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี คะแนนเต็ม 5 
คะแนน คะแนนที่ได้ 5.0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อย
ละ  8.33 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการด าเนินโครงการทุกโครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

5. ประเด็นกำรพิจำรณำเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ คะแนนที่ได้ 4.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.00  ของคะแนนในประเด็นการ
พิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  7.50 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากผลผลิตของโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

6. ประเด็นกำรพิจำรณำโครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0 คะแนนที่ได้ 3.5 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 5.83 ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด 

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ไม่มีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
เนื่องจากบริบทของพ้ืนที่ที่เป็นชุมชน การนับถือศาสนา การปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรม 

6. ประเด็นกำรพิจำรณำโครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด คะแนนที่ได้ 5.0 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 100.00  ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  8.33 ของคะแนนในภาพรวม
ทั้งหมด 

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากโครงการทุกโครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
8. ประเด็นกำรพิจำรณำโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติม่ันคง 

ม่ังคั่ง ยั่งยืน ภำยใต้หลักประชำรัฐ คะแนนที่ได้ 3.8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.00  ของคะแนนในประเด็นการ
พิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  6.33 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 



26 
 

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากโครงการการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ภายใต้หลักประชารัฐ ประชาชนบางส่วนมองว่าควรสนับสนุนในแบบของการส่งเสริม
เป็นตัวเงิน มากกว่าการสร้างรายได้ 
 

9. ประเด็นกำรพิจำรณำงบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็น
ร้อยละ  6.67 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
การเพ่ิม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพ่ิมขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น 

10. ประเด็นกำรพิจำรณำมีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ คะแนน
ที่ได้ 4.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.00  ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  7.50 ของ
คะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

เป็นเช่นนั้น/เหตุผล การประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ มีเพียงส่วนน้อยที่มี
ความคลาดเคลื่อนในเรื่องของราคากลาง 

11. ประเด็นกำรพิจำรณำมีกำรก ำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่    
คำดว่ำจะได้รับ คะแนนที่ได้ 3.8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.00  ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็น
ร้อยละ  6.33 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) ไม่ค่อยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ  

12. ประเด็นกำรพิจำรณำผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คะแนนที่ได้ 4.5 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 90.00  ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  7.50 ของคะแนนในภาพรวม
ทั้งหมด 

เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากผลที่คาดว่าจะได้รับ มีความสอดคล้องกับการก าหนดวัตถุประสงค์
และมีความชัดเจน สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล รวมทั้งวิธีการด าเนินงาน 
 

    2.2 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
    แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ได้ 8.50 คะแนน ผลเป็นดังนี้ 

ประเด็นกำรพจิำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 
 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น (ใช้ การวิ เคราะห์  SWOT 
Analysis/Demand  (Demand Analysis)/Global  
Demand และ Trend ปั จจั ยและสถานการณ์ การ
เปลี่ ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่ างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม,   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

10 8.50 
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    สถานการณ์การพัฒนา มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในเรื่องของกรอบการจัดท ายุทธศาสตร์       
การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand  (Demand Analysis)/Global  Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม,   ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    2.3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
    แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ได้ 8.70 คะแนน ผลเป็นดังนี้ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 
 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้
วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามที่ ได้ก าหนดไว้ เท่าไหร่  จ านวนที่ ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 8.70 

     
    2.4 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 
    แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ได้ 8.50 คะแนน ผลเป็นดังนี้ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็ นไปตามอ านาจหน้ าที่ หรื อไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
ห รื อ ไ ม่  ซึ่ ง เ ป็ น ไป ต ามหลั กป ร ะสิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติ ราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน 

10 8.50 
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2) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

 
    2.5 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
    แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ได้ 9.20 
คะแนน ผลเป็นดังนี้ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
4. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trendหรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ 

10 9.20 

 
๓.  กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ำมีหลำยต ำบลระบุต ำบลด้วย) 

จ ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่ำง(คน) 

1 เพศ   
 - ชาย ม.1-ม.10 50 

- หญิง ม.1-ม.10 50 
2 อำยุ   
 - 15-25 ปี ม.1-ม.10 12 

- 26-30 ปี ม.1-ม.10 18 
- 31-40 ปี ม.1-ม.10 35 
- 41-50 ปี ม.1-ม.10 5 
- 51-60 ปี ม.1-ม.10 13 
- 61-70 ปี ม.1-ม.10 17 
- 71 ปีขึ้นไป ม.1-ม.10 - 

3 ระยะเวลำที่อำศัยอยู่ในหมู่บ้ำน/ชุมชน   
 - น้อยกว่า 5 ปี ม.1-ม.10 7 

- 5-10 ปี ม.1-ม.10 45 
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- 11-20 ปี ม.1-ม.10 40 
- 21-30 ปี ม.1-ม.10 5 
- มากกว่า 30 ปี ม.1-ม.10 3 

4 ระดับกำรศึกษำ   
 - ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียน

ได้) 
ม.1-ม.10 

30 

- ประถมศึกษาตอนปลาย ม.1-ม.10 25 
- มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.10 18 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ม.1-ม.10 7 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ม.1-ม.10 2 
- ปริญญาตรี ม.1-ม.10 8 

 - ปริญญาโท - - 

 - ปริญญาเอก - - 
 - อื่น ๆ - 10 
5 ต ำแหน่งหรือสถำนภำพในหมู่บ้ำน/ชุมชน   
 - ประชาชน ม.1-ม.10 15 

- สมาชิกสภาท้องถิ่น ม.1-ม.10 8 
- ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล 

ม.1-ม.10 
4 

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ม.1-ม.10 4 
- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ม.1-ม.10 15 

 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อส
ม.)  

ม.1-ม.10 
30 

 - สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   (อป
พร.)  

ม.1-ม.10 
10 

 - กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ม.1-ม.10 4 
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทน
อาชีพ 

ม.1-ม.10 
4 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์  ม.1-ม.10 4 
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนา
ชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน 
หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ  

ม.1-ม.10 
1 

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ ม.1-ม.10 5 
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือ
ตั วแทนทางธุ รกิ จ /การค้ า /กา รลงทุ น
อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  

- - 

- สื่อมวลชน - - 
- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด 

- - 

- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ - - 
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 รวม 100 

 

เกณฑ์ในกำรแปลค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีต่อการ

ให้บริการในการอบรม ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุปผลการศึกษาได้ก าหนดการให้คะแนนค าตอบของแบบสอบถามไว้ 
5 ระดับ ดังนี้ 
  ความพึงพอใจมากท่ีสุด  ก าหนดให้ 5 คะแนน 
  ความพึงพอใจมาก  ก าหนดให้ 4 คะแนน 
  ความพึงพอใจปานกลาง  ก าหนดให้ 3 คะแนน 
  ความพึงพอใจน้อย  ก าหนดให้ 2 คะแนน 
  ความพึงพอใจน้อยที่สุด  ก าหนดให้ 1  คะแนน 

แล้วหาค่าเฉลี่ยของค าตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ร้อยละ 

1.  เพศ  
      ชาย 
      หญิง     

 
32 
85 

 
27.35 
72.65 

รวม 117 100 
2. อายุ 

     ต่ ากว่า 30 ป ี
     30 - 40  ปี 
     41 - 50  ปี 
     มากกว่า 50 ปี 

 
18 
49 
31 
19 

 
15.38 
41.88 
26.50 
16.24 

รวม 117 100 
3. ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

 
11 
57 
49 

 
09.40 
48.72 
41.88 

รวม 117 100 
4. สถานภาพในการท างาน 

ข้าราชการ 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้าง / บุคคลภายนอกปฏิบัติงานลูกจ้าง 

 
103 
010 
004 

 
88.03 
08.55 
03.42 
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รวม 117 100 
5. ต าแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน 

ประชาชน 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน 
แพทย์ประจ าต าบล 
ประธานชุมชน กรรมการชุมชน 
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.)  
สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   (อปพร.)  
กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง 
กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์  
กลุ่ มหรื ออาสาสมัคร  เช่น  อาสา พัฒนาชุมชน 
อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่ม
พลังทางสังคมอ่ืนๆ  
ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ 
กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือตัวแทนทาง
ธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  
สื่อมวลชน 
ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัด 
องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ 

 
1๘ 
๔ 
 

4 
4 

1๑ 
3๑ 
1๑ 
4 
4 
4 
๔ 
 
 

1๘ 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
15.38 
03.42 

0 
3.42 

03.42 
09.40 
26.50 
09.40 
03.42 
03.42 
03.42 
03.42 

 
 

15.38 
- 
 
- 
- 
 
- 

รวม 117 100 
   

  จากตาราง สรุปผลได้ดังนี้  ความพึงพอใจที่ไดจากการเก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาชน 
ผู้เกี่ยวข้องโดยใช้แบบประเมินความพอใจผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์นั้นๆ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนหลังจาก ที่ไดด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์แลว อาทิ การเปลี่ยนแปลงด้านรายได 
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยน าเอาข้อมูล กกช. 2 ค. และ จปฐ. มาใช้หรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วน ท
องถิ่นมีอยู่ เพ่ือศึกษาการศึกษาความ เปลี่ยนแปลงซึ่งองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ เป็นผู้เลือกเอาตัวชี้วัด
เหล่านั้นมาเป็นตัวประเมินการเปลี่ยนแปลงของชุมชนแล้วน ามาเปรียบเทียบก่อนและหลังการด าเนินงานตาม แผน
ยุทธศาสตร์   
 

๔.  กำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ 
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป  
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๕.  สรุปผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
    องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ได้จ าแนกลักษณะงานที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาเอ็นพียูเก้า แล้ว จึงได้น าเครื่องมือ 7S ของ McKinsey 
มาเป็นเกณฑ์การจ าแนกเพ่ือการวิเคราะห์ในภาพรวม ประกอบด้วย 1) Strategy (กลยุทธ์/แผน/ยุทธศาสตร์) 2) Structure 
(โครงสร้าง/อ านาจหน้าที่) 3) Style (รูปแบบ/รูปแบบบริหาร) 4) System (ระบบ/กระบวนการ/ล าดับขั้น) 5) Staff (บุคคล) 
6) Skill (ทักษะ) และ 7) Shared Value (ค่านิยมร่วม) โดยวัดในระดับความส าคัญที่ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะหัวหน้าส านัก/
ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย โดยให้ระดับความส าคัญและแนวทางแก้ไข/ปรังปรุงด้วย 
    ระดับควำมส ำคัญตำม 7S ให้คะแนนได้ตำมเกณฑ์นี้ 
    1) Strategy (กลยุทธ์) แผน/ยุทธศาสตร์ หมายถึงการก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน และการ
น าไปใช้ 
    2) Structure (โครงสร้าง) อ านาจหน้าที่ หมายถึง การใช้อ านาจ หน้าที่ที่ถูกต้อง และด าเนินการเป็นไป
ตามโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
    3) Style (รูปแบบ) รูปแบบบริหาร หมายถึงมีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม/ไม่ใช่ส่วนตัว 
    4) System (ระบบ) กระบวนการ/ล าดับขั้น หมายถึง เป็นไปตามระบบ ตามกระบวนการที่ถูกต้องที่
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการก าหนดไว้ 
    5) Staff (บุคคล) หมายถึง ให้ความส าคัญกับข้าราชการ/พนักงานในการด าเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้และเสริมสร้างความรู้ด้วย 
    6) Skill (ทักษะ) หมายถึง ให้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ในการด าเนินการ ให้ส านัก/กอง/ฝ่าย 
ได้วิเคราะห์เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) อย่างชัดเจน ก าหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับโครงการ ฯลฯ ซึ่งข้าราชการ
ท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถเด่นชัดอยู่แล้ว 
    7) Shared Value (ค่านิยมร่วม) หมายความว่า มีจิตใจร่วม ความสัมพันธ์ที่เป็นค่านิยมที่ดี เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ให้ข้อมูลที่ดีและเป็นจริงที่เกดิจากค่านิยมการท างานที่โปร่งใส 
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ส่วนที่ 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 

๔.๑  สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 
    1.1 ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์  
    องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 12 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
       ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
       ยุทธศาสตร์ที่  7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
       ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
       ยุทธศาสตร์ที่ 9  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน 

       ยุทธศาสตร์ที่ 10  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 

       ยุทธศาสตร์ที่ 11  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารราชการให้มี ประสิทธิภาพ 

       ยุทธศาสตร์ที่ 12  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ 

       1.1.1 ผลจำกกำรประเมินให้คะแนนของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
       ความส าเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลเป็นดังนี้  
       1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม 10 ได้ 10 คะแนน 
       2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม 10 ได้ 10 คะแนน 
       3) ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม 10 ได้ 10 คะแนน 
       4) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน 
       5) กลยุทธ์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน 
       6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน 
       7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน 
       8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน 
       จากผลคะแนนการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงได้
ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้รับคะแนน 58.00 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 96.66 

 

           1.1.2 ผลจำกกำรน ำไปจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยจริงตำมยุทธศำสตร์ 
       ความส าเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผลจากการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์  โครงการ    
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะประจ าปี พ.ศ. 2565  จ านวน  72 โครงการ/จ านวนเงิน 33,892,010บาท โครงการ      
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ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ จ านวน 63 โครงการ/จ านวนเงิน 12,464,484 บาท การด าเนินการจริง จ านวน  63 โครงการ ดังแสดง
รายการตามตารางนี้ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
งบประมำณ 

ตำมข้อบัญญัติ 

๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 15 2,531,500 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม 0 - 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 1 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 6 80,090 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 197,100 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 6 591,680 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 9 1,463,765 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 8 6,333,629 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน 3 17,360 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกฬีาและนันทนาการ 2 40,000 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารราชการให้มี ประสิทธิภาพ   9 1,209,360 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทอ่งเที่ยวและบริการ 2 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

รวม 63 12,464,484 

 
 

    1.2 กำรวัดผลในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
    จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ที่ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 72 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 
33,892,010 บาท และได้มีการน ามาจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย และด าเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้ 

ยุทธศำสตร์ 
2565 

จ ำนวน/โครงกำร งบประมำณ/บำท 
๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 19 21,142,000 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม 1 50,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 1 10,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 8 1,496,010 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 50,000 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 7 777,000 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 9 1,693,000 
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ยุทธศำสตร์ 
2565 

จ ำนวน/โครงกำร งบประมำณ/บำท 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 9 7,664,000 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยใน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

3 120,000 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกฬีาและนันทนาการ 2 100,000 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารราชการให้มี ประสิทธิภาพ   9 750,000 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทอ่งเที่ยวและบริการ 2 40,000 

รวม 72 33,892,010 

  
  1.3 ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม ข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 63 โครงการจ านวนเงิน 12,464,484 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร ์
อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

19 21,142,000 15 2,531,500 15 2,531,500 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เกษตรกรรม 

1 50,000 0 - 0 - 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม 

1 10,000 1 ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

1 ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

8 1,496,010 6 80,090 6 80,090 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 50,000 2 197,100 2 197,100 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

7 777,000 6 591,680 6 591,680 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

9 1,693,000 9 1,463,765 9 1,463,765 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคม 

9 7,664,000 8 6,333,629 8 6,333,629 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 120,000 3 17,360 3 17,360 
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ด้านความมั่นคงปลอดภยัใน 
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านกีฬาและนันทนาการ 

2 100,000 2 40,000 2 40,000 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านบริหารราชการให้มี 
ประสิทธิภาพ   

9 750,000 9 1,209,360 9 1,209,360 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านท่องเที่ยวและบริการ 

2 40,000 2 ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

2 ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

รวม 72 33,892,010 63 12,464,484 63 12,464,484 
   
 

    1.4 ผลส ำเร็จที่วัดได้ 
    จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ที่ปรากฏในงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน  51 โครงการ  จ านวนเงินงบประมาณ 11 ,129,356 บาท และได้มีการน ามาจัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่าย และเกิดผลส าเร็จที่วัดได้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 30 โครงการ จ านวนเงิน 8,312,702 บาท 
สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้ 
 
 

ที ่ ยุทธศำสตร ์ ชื่อโครงกำรตำมแผน เบิกจ่ำย 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 1) 
บ้านโพนทราย หมู่ที่ 1 (สายทางบริเวณเลียบฝั่งคลอง
บ้านโพนทราย) 

150,000 

2. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายที่2) บ้าน
โพนทราย หมู่ที ่1 (สายทางบริเวณช่วงบ้านนางสุทิน 
ดิษจังหรีด) 

30,000 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายที่ 1) บ้าน
โพนทราย หมู่ที่ 1 (สายทางบริเวณช่วงบ้านนางบุญไล่ 
กายพรมราช)) 

17,000 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกขุนละคร ม.
7 -ช่วงที่พัก สายตรวจ ถึงบ้านขุนละคร ม.2 

7,817,000 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2) 
บ้านขุนละคร หมู่ที่ 2 (สายทางบริเวณช่วงบ้านนาย
ประกอบ - ศาลาประชาคมบ้านขุนละคร) 

199,000 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2) 
บ้านหนองประดู่ หมูที่ 3 (สายทางบริเวณช่วงบ้าน
หนองประดู่ - บ้านมะค่า (บ้านนายโสมงไปนาลุงเสริฐ) 

198,000 
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7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.4 199,000 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย 1) ม.6ภาย
หมู่บ้านส าโรง 

279,000 

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย 1) ม.8 126,000 

10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย 2) ม.8 72,500 

11. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย 1) ม.9 199,000 

12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7  198,000 

13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
ประดู่ หมู่ที่ 3 (สายทางบริเวณถนนสายเลียบสระบ้าน
หนองประดู่ ม.3) 

467,000 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 198,000 

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 199,000 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม 

โครงการส่งเสริมและอบรมอาชีพ   
ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

17. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศาสนา
และวัฒนธรรม 

การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

18. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศาสนา
และวัฒนธรรม 

การจัดงานแห่เทียนพรรษา (การอนุรักษ์ศาสนธรรม
การแห่เทียน) 

37,250 

19. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่น 6,940 

20. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศาสนา
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการอุดหนุนกลุ่มสตรี แม่บ้านในงาน
บวงสรวงท้าวสุรนารี ต.ส าโรง 

25,900 

21. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมวิถีพุทธศาสนิกชน 10,000 

22. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานฉลองชัยชนะ ท้าวสุรนารี อ.ปักธงชัย ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

23. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการ ขยะมูลฝอยณรงค์
ให้ประชาชนคัดแยก ขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาด 174,300 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สีเขียว 22,800 
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ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุข 

สมทบกองทุน สปสช. อบต.ส าโรง 80,000 

26. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุข 

โครงการอบรมให้ความรู้การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
และประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออกต าบล
ส าโรง 

28,177 

27. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุข 

การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ และอบรมให้ความรู้ 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ (โครงการสัตว์ปลอดโรค คน 
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า) 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

28. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุข 

จัดซื้อทรายอะเบท 

45,503 
29. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุข 

จัดซื้อวัสดุ ยาสามัญ ถุงมือ น้ ายาต่างๆ ส าลีผ้าพันแผล 
ถังดับเพลิง ฯลฯ 

30. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุข จ้างเหมาบุคคลภายนอกประจ า รถกู้ชีพ 438,000 

31. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา 

โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรพ่อ-แม่ มืออาชีพ 9,780 

32. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา 

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนไทยให้เติบ
ใหญ่ อย่างมี คุณค่า 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

33. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา 

โครงการในการจัดกิจกรรมฝึกศึกษา 13,765 

34. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา 

โครงการกิจกรรมเฝ้าระวังและ การบรรเทาเหตุฉุกเฉิน 4,300 

35. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา 

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv 127,500 

36. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา 
อาหารกลางวันศพด. 

333,538 

37. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา 

อุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ตามโครงการ 
อาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนใน ท้องถิ่น 

959,700 

38. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา 

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2,440 

39. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา 

สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 12,742 

40. 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
สวัสดิการสงัคม 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 25,000 
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41. 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
สวัสดิการสงัคม 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ 5,177,359 

42. 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
สวัสดิการสงัคม 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 1,064,400 

43. 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
สวัสดิการสงัคม 

อนามัยเจริญพันธ์แก้ไขปัญหาเอดส์ และการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

44. 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
สวัสดิการสงัคม 

เสริมสร้างความเข้มแข็งต่อสภาเด็ก และเยาวชน ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

45. 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
สวัสดิการสงัคม 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ของผุ้สุงอายุต าบลส าโรง 

51,870 

46. 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
สวัสดิการสงัคม 

โครงการผู้สูงอายุผู้ทรงคุณค่าต่อ ชุมชน ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

47. 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
สวัสดิการสงัคม 

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมสู่อาหาร เพ่ือสุขภาวะ
ชุมชน (Food Valley) ประจ าปี 2565 

15,000 

48. 
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน 

สนับสนุนการด าเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลต่าง ๆ 

1,960 

49. 
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน 

โครงการฝึกอบรมทบทวน เพ่ิมศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือนประจ าปี ในการปฏิบัติงาน
ป้องกันบรรเทา สาธารณภัย 

12,700 

50. 
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

2,700 

51. 
ยุทธศาสตร์การกีฬาและ
นันทนาการ 

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ส าโรงคัพ ประจ าปี 
ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

52. 
ยุทธศาสตร์การกีฬาและ
นันทนาการ 

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาประจ า หมู่บ้าน 
40,000 

53. 
ยุทธศาสตรบ์ริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการปฏิบัติธรรมน าสุข 34,600 

54. 
ยุทธศาสตรบ์ริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานผู้บริหาร ส.อบต. 
ข้าราชการพนักงานจ้าง 

229,573 

55. 
ยุทธศาสตรบ์ริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ บุคลากรท้องถิ่น 12,850 

56. 
ยุทธศาสตรบ์ริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 16,900 

57. 
ยุทธศาสตรบ์ริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพ 

ด าเนินการเลือกตั้งในพ้ืนที่ ต าบลส าโรง 531,791 
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58. 
ยุทธศาสตรบ์ริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

59. 
ยุทธศาสตรบ์ริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพ 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือ
ประชาชน อปท.ปักธงชัย 

10,000 

60. 
ยุทธศาสตรบ์ริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจิตอาสาเราท าความดีด้วย หัวใจ รวมพลัง
พัฒนาพื้นที่สาธารณ์ ประโยชน์ 

48,900 

61. 
ยุทธศาสตรบ์ริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ ผู้น าสตรีต าบล
ส าโรง 

324,746 

62. 
ยุทธศาสตร์การพฒันาการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบล ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

63. 
ยุทธศาสตร์การพฒันาการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 

โครงการบูรณาการตามรอยบุญ สักการะ 6 วัดในพ้ืนที่ 
ต.ส าโรง 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

  กล่ำวโดยสรุปจากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงพบว่า ผล
คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ได้ให้คะแนนจากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 93.10 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 93.10 ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและ
ประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับ
คะแนน 85.70 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 85.70 
      คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ได้คะแนนเป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ และมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ขั้นต่ า 
 

2. ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
 

ปัญหำและอุปสรรค  
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เป็นการจัดท าแผนตั้งแต่ปี  2560 จึงท าให้มี

โครงการจ านวนเยอะ อาจเป็นเพราะต้องการให้มีโครงการที่ครอบคลุมในทุกด้าน จึงไม่สอดคล้องกับงบประมาณ
ในการด าเนินการและที่ไดรับการจัดสรรหรืออุดหนุนในแต่ละปีซ่ึงในปี พ.ศ. 2565 ไดมีการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เรียบร้อยแลว สวนราชการไดมีการวางแผนโครงการที่มีความจ าเป็น เร่งดวน ให้
ครอบคลุมงานในทุกด้าน ท าให้สัดส่วนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวนโครงการและงบประมาณที่ลดลง  
    

ข้อเสนอแนะ  
1. เห็นควรให้มีการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อย่างต่อเนื่องในทุกปี เพ่ือจะไดน าข้อมูลไป

เป็นแนวทางการพัฒนาหรือด าเนินการในปีต่อไปให้ดีขึ้น โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จะด าเนินการติดตาม 
โครงการที่ส าคัญ และด าเนินการติดตามทุก 6 เดือน จึงเสนอแนะให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ ไดจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง 
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2. การประชาคมท้องถิ่น ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไดรับทราบ เล็งเห็นความส าคัญในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิน่ ปลูกจิตส านึกให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ และต้องการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งการ 
ประสานความร่วมมือการจัดท าแผนพัฒนาหมูบ้านหรือแผนชุมชน ร่วมกับผู้ใหญบ่้าน ผู้น าชุมชน พัฒนาชุมชน 
เพ่ือให้เกิดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ น าไปเป็นแนวทางการปฏิบัติไดมากขึ้น 

3. การจัดท า/การเพ่ิมเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องขององค์การบริการส่วนต าบลส าโรง ทุกครั้ง 
ส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความส าคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด
พร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการด าเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้
ครบถ้วนถูกต้องด้วย 


