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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
หมวด 6  ข้อ 29  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และข้อ 13 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าท่ีด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาธง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรายงานและเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด   
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ส่วนที่ 1 
 
                                                           
การ 

บทน า 

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอ านาจหน้าท่ีท่ีส าคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการขับเคล่ือนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าท่ี ท้ังด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้ังนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 การปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การ
จัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าท่ีเพิ่มมากขึ้น  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่
ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญประการหนึ่งท่ีจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย
ท่ีวางไว้  

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้
อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร 
สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผล 
ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง    
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ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมีจุดหมาย
ต่างกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) 
สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผล
ท่ีให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมท้ัง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  
(พ.ศ. 2561 - 2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพ
พื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปมีุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วว่าส่ิง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1.เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติง านให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2.เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้ 
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  3.เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5.เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลเสาธง 
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2561 ดังนี้  

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน   
5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปีและอาจได้รับการ 

คัดเลือกอีกก็ได้ 

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)  

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (2)  

ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ 
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คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12  

ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา 
ท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน  
ท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
ข้อ 13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ินคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บรหิารทอ้งถ่ิน 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและ
เทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และ
แบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นท่ีท่ัวไป อ านาจหน้าท่ี ภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมท้ังเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ท่ีได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ีเป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบการด าเนินการเป็นไปตามห้วง
เวลาท่ีก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาท่ีด าเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้า
เกิดขึ้นหรือไม่ 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ท่ีได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือท่ีมีอยู่จริงในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ
ท่ีเป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ
และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
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  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นท่ีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าท่ี บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษา
ได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  3.  ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพื่อดู
ระดับการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนา 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) 
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้าน
หรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการ
สังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้
มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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  3.4 การส ารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลเสาธง/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กล
ยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

1) ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 

2) เห็นจุดส าคัญท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ท้ังวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ทรัพยากรท่ีต้องใช้ ช่วงเวลาท่ีจะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

3) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปล่ียนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปล่ียนแปลงมากน้อยแค่
ไหน การเปล่ียนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปล่ียน
แนวทางการปฏิบัติ หรือการเปล่ียนแปลงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

4) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

5) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างท่ีมีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลท้ังหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

6) ท าให้ทราบว่าแผนงานท่ีน าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7) ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การน าโครงการไปปฏิบัติป ระสบ
ผลส าเร็จ และส่วนท่ีสอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ ท้ังผู้ให้การสนับสนุนการ
น าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อท าการประเมินผลต่าง ๆ)   

8) การประเมินจะช้ีให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้
ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 
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9) การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดท่ีน าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ 
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการท่ีไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย  
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1.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

เป้าประสงค์ 
1) เพื่อให้ประชาชน เยาวชนหันมาสนใจการออกก าลังกาย มีความสมัครสมานสามัคคี ชุมชนมีความ

เข้มแข็ง มีส่วนร่วมกันในชุมชน ร่วมกันท ากิจกรรม 
2) เพื่ อให้ เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและการจัดสวัสดิการส่งเสริมการ

ประชาสงเคราะห์ เพื่อให้เกิดความอยู่ดีกินดีในหมู่ประชาชน เยาวชน และผู้สูงอายุในต าบล 
3) เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคภัยต่าง ๆ และยาเสพติด 
4) เพื่อให้มีการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดงานประเพณีต่าง ๆ และส่งเสริมศาสนาตลอดจนจัดหาอุปกรณ์การ

เรียนการสอน และมีการจัดหาสนามเด็กเล่น 
5) เพื่อให้มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมท่ีมีความสะดวก เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียว โดยบูรณาการการ

บ ารุงรักษาทางหลักท่ีเป็นส่วนเช่ือมโยงกับหมู่บ้าน และต าบลใกล้เคียง 
6) เพื่อให้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปการ อาทิการไฟฟ้า ระบบประปา และโทรศัพท์ เพื่อความ

สะดวกสบายและอยู่ดีกินดีของประชาชน 
7) ประชาชนในต าบลมีอาชีพท่ีมั่นคง ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ มีงานท า 

สนับสนุนการร่วมกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิต รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ 
8) เพื่อให้ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 
9) เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการเมือง การปกครอง มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าท่ี รวมท้ังเข้ามามี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
10) เพื่อให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อม

ใช้งานตลอดเวลา 
11) เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ยกระดับมาตรฐานการด ารงชีวิตความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น  

12) มีการจัดบริการสาธารณะให้ท่ัวถึงครอบคลุม 
13) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อความโปร่งใส และตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 
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ตัวชี้วัด 
    1) จ านวนถนนท่ีได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น  
    2) จ านวนระบบสาธารณูปการ อาทิ การไฟฟ้า ระบบประปา และโทรศัพท์ เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค 
และท าการเกษตร 
    3) มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    4) จ านวนพื้นท่ีแหล่งน้ า ป่าไม้มีเพิ่มข้ึน และมีความอุดมสมบูรณ์ 
    5) จ านวนประชาชนมีความรู้ตามหลักวิชาการในการประกอบอาชีพ  
    6) จ านวนประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 7) จ านวนเด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมการศึกษา และกีฬา วัฒนธรรมและประเพณีได้รับ
การอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น 
          8) การบริหารงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
          9) จ านวนประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
 
 ค่าเป้าหมาย 

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. เพื่อก่อสร้างและซ่อมบ ารุงถนน สะพาน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีความสะดวกและ
มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ความ
สงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชน 
 2. เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าและไฟทางสาธารณะ ให้ท่ัวถึงท้ังต าบล  
 3. เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมรักษาศาลาท่ีพักผู้โดยสาร 
 4. เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมรักษาระบบจราจร 
 5. เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมรักษาระบบประปา บาดาลให้มีมาตรฐาน 

2) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 1. เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่เข้าไปในขบวนการผลิต ขาย เสพ 
เพราะมีครอบครัวที่เป็นสุข และอบอุนอยูแลว 
    2. เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณแข็งแรง ท้ังทางร่างกายและจิตใจ และได้รับบริการด้าน
กีฬานันทนาการอย่างท่ัวถึง 

   3. เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนมีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ 
  4. เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน ได้มีช่องทางและแหล่งรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 5. เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชน ด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้พิการ  

และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
         6. ประชาชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการสงเคราะห์ 
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3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง 

4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   1. เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ละส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้มีสภาพ 

ท่ีสมบูรณ์ และสร้างจิตส านึกให้ประชาชนรักส่ิงแวดล้อม เพื่อความสมบูรณ์ของป่าไม้และความสมดุลของธรรมชาติ 
ไม่ให้ท าลายต้นไม้ไปมากกว่านี้ ปรับปรุงภูมิทัศน์หรือสวนหย่อมรวมท้ังเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวภายในต าบล 

5) ด้านพัฒนาการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. เยาวชน และประชาชน มีจิตส านึก และตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป 
6) ด้านการส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. ชุมชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็ง 
3. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7) ด้านการเมืองและการบริหาร 
1. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพในการให้บริการภาครัฐ 
2. ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
3. ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง 
4. สร้างความมั่นคง ปลอดภัย สันติสุข และสมานฉันท์ของทุกภาคส่วน 

 กลยุทธ์ 
 1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค 
  2) การพัฒนาแหล่งน้ า เพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้มีคุณภาพ และน้ าเพื่อการเกษตร 
 3) การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 4) การส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย 
 5) การบริหารน้ าอย่างเป็นระบบ 
 6) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน  
 7) ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การแก้ไขปัญหาความยากจน 
 8) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข 
 9) ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ 
 10) ส่งเสริมงานด้านการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นท่ี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 11) การส่งเสริมอนุรักษ์ และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 12) การพัฒนาขีดสมรรถนะ และความสามารถในการท างานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 13) ส่งเสริมการมีบทบาท การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 14) การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
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 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

 1) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นเพื่อ
รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
   2) การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ สนับสนุนการเกษตรปลอดภัย และบริหารจัดการน้ าอย่าง
เป็นระบบ 
 3) ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียงต่อการด ารงชีพ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 
 4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการ
พึ่งตนเอง 
 5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

  โครงการพัฒนาท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 
1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 500,000  
2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 130,000  
3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 30,000  
4 โครงการออกหน่วย อบต.เคล่ือนท่ี 10,000  
5 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการรว่มในการช่วยเหลือประชนชนขององค์กร

ส่วนปกครองท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
30,000  

6 โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 50,000  
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และแผนท่ีภาษี 50,000  
8 โครงการรัฐพิธ ี 100,000  
9 โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน 30,000  
10 โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษา 30,000  
11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 255,090  
12 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 848,000  
13 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า/ท าหมัน ตามปณิธานของศาตรา

จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
110,000  

14 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 10,000  
15 โครงการพัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉินระดับต าบล 10,000  
16 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 10,000  
17 โครงการสนับสนุนดูแลสุขภาพประชาชนในเขต อบต.เสาธง 10,000  
18 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 10,000  
19 โครงการส่งเสริมฝึกอบรมและพัฒนากลุ่มอาชีพของประชาชน 30,000  
20 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านสตรี และครอบครัว 30,000  
21 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสถานท่องเท่ียวภายในเขต อบต.เสาธง 5,000  
22 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ    250,000 
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ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 
23 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 30,000  
24 จัดประชุมประชาคมจัดท าแผนชุมชน 20,000  
25 โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดให้กับอ าเภอบางปะหัน  10,000  
26 โครงการฝึกอบรมและทบทวนความรู้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

หลักสูตรทบทวน 
180,000  

27 โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 30,000  
28 โครงการออกตรวจร่วม อปพร.ของ อบต. 5,000  
29 โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 20,000  
30 โครงการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุน

หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าท่ี (ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร) 
10,000  

31 โครงการส่งเสริมความรู้และการป้องกันสาธารณะภัยให้ความรู้แก่ประชาชน 10,000  
32 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตรทบทวน 200,000  
33 โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
5,000  

34 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 75,000  
35 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 10,000 
36 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา นันทนาการเพื่อสร้างความสามัคคีภายในหมู่บ้าน 10,000 
37 โครงการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 100,000 
38 อุดหนุนส่วนราชการ งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 40,000 
39 โครงการจัดซื้อท่ีดิน 3,000,000 
40 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติ

หน้าท่ีของสมาชิกสภา อบต.เสาธง พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง อบต.เสาธง 
150,000 

41 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 200,000 
42 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังบริเวณหมู่ท่ี 1 ต าบลทางกลาง ติดต่อ หมู่ท่ี 3 

ต าบลเสาธง  
490,000 

43 โครงการขยายเขตประปา (ติดคันคลองบางพระครู) ความยาวท่อเมนรวมไม่น้อยกว่า 
1600 เมตร หมู่ท่ี 3 ต าบลทางกลาง 

317,000 

44 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เปล่ียนแปลงถนนลาดยางเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บริเวณบ้านนางร าพึง ขาวเหลือง) หมู่ท่ี 2 ต าบลทางกลาง อ าเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

650,000 

45 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณท้ายหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 4 ต าบลทางกลาง) อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

496,000 

46 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ า (บริเวณข้างบ้าน
นายสุรพล กระแสร์นุช) หมู่ท่ี 1 ต าบลทางกลาง อ าเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

428,000 
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ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 
47 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยตา-ยาย) หมู่ท่ี 1 ต าบลเสาธง 

อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
177,000 

48 โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 5 ต าบลเสาธง บ้านนายสมจิตร ศิริชัย  

102,000 
49 โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน  

หมู่ท่ี 5 ต าบลเสาธง บ้านนายสุชิน ทองประเทือง  
50 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีต (สายทางเข้าหมู่ท่ี 3 

ต าบลเสาธง) ขนาดกว่าง 4.00 เมตร ยาว 526 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 2248 ตารางเมตร 

833,000 

51 โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 4 ต าบลเสาธง 796,000 

52 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า หมู่ท่ี 2 ต าบลทางกลาง (บริเวณบ้านนาย 
สุชิน นิลแสงสุก) 

186,224.57 

 
ผลความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ินประจ าปี พ.ศ.2564 

 
ยุทธศาสตร์ 

โครงการทั้งหมด 
(ปีงบประมาณ 2564) 

ต้ังงบประมาณ/ 
จ่ายขาดสะสม 

โครงการที่ 
ด าเนินการแล้ว 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน     97 53.89 11 6.11 11 6.11 
2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 59 32.78 25 13.89 11 6.11 
3.ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

10 5.56 7 3.89 1 0.56 

4.ด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุนและพาณิชยกรรม 

3 1.67 1 0.56 0 0 

5.ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 1.67 1 0.56 1 0.56 

6.ด้านการส่งเสริมคุณธรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

4 2.22 4 2.22 1 0.56 

7.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 4 2.22 3 1.67 0 0 
รวม 180 100.00 52 28.89 25 13.89 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน จ านวนทัง้สิ้น 180 
โครงการ 
1. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 180 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100 
2. โครงการท่ีต้ังงบประมาณประจ าปี 2564 จ านวน 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.89 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. โครงการท่ีด าเนินการแล้ว จ านวน 25 โครงการ 
    3.1 โครงการท่ีด าเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 13.89 ของโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    3.2 โครงการท่ีด าเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 48.08 ของโครงการท่ีต้ังงบประมาณปี 2564 
 

 
 
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏบิัติงาน 

โครงการปัญหาความต้องการของประชาชนมีปริมาณมาก แต่ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณและภาระ
ค่าใช้จ่ายประจ าส่งผลให้ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ไม่สามารถน าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การ
ปฏิบัติได้ ดังนั้นร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีปฏิบัติจริงจึงเกิดขึ้นน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนโครงการ
ท้ังหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 หมายเหตุ : องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ประสบปัญหาดังกล่าวมาเป็นเวลาหลายปี เช่นเดียวกับท้องถิ่น
อีกหลายๆแห่ง คือภาระค่าใช้จ่าย ท้ังค่าใช้จ่ายประจ า ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากภารกิจตามอ านาจหน้าท่ี ในขณะท่ีรายได้
ท่ีได้รับโดยเฉล่ียแล้วเพิ่มขึ้นน้อยมาก  

ข้อเสนอแนะ 
1. กอง/งาน ท่ีรับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด าเนินโครงการ และการติดตามประเมินผล
โครงการ 

เพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการนั้น ว่าควรจะด าเนินการต่อไปหรือไม่หรือต้องปรับปรุง
อะไรในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป   

2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี 2564 นอกจากเสนอสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อรับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกันแล้ว จะต้องมีการแจกให้กอง/งาน 
ต่างๆ รับทราบผลการด าเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน เพื่อจะได้น าไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษา
มาตรฐานท่ีดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป 

3. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีกับการต้ังงบประมาณรายจ่าย และการน า
แผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานท่ี
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จัดท าแผน เพื่อให้มีความใกล้เคียงกันท้ังในเรื่องของจ านวนโครงการและงบประมาณ เพื่อจะน าไปสู่การพัฒนาท่ี
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายต่อไป 

4. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องส าคัญ ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้ด าเนินการ
เกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะเห็นว่าการด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อย
ไม่เป็นรูปธรรม 
 
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของ
คณะกรรมการติดตามและนะเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการ
น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการให้คะแนนตาม
แบบท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี (ด าเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเท่านั้น) มีรายละเอียด
ประกอบด้วย 
 ๑. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
๓. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 5 คะแนน 
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 คะแนน 
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 5 คะแนน 
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 คะแนน 
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คะแนน 
๓.๗ วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
๓.๘ กลยุทธ์ 5 คะแนน 
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 5 คะแนน 
3.11 แผนงาน 5 คะแนน 
3.12 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
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การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  การติดตามและการประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับ
การน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนน
ตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตอดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี (ด าเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเท่านั้น) มีรายละเอียด
ประกอบด้วย 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 คะแนน 
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 คะแนน ประกอบด้วย 

๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน 
๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
5.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
คะแนน 
๕.๔ มีการมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
๕.๕ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
๕.๖ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 5 คะแนน 

๖. โครงการพัฒนาท่ีน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 35 คะแนน 
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม 5 คะแนน 
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน 5 คะแนน 
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นท่ีน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 5 คะแนน 
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ 5 คะแนน 
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นท่ีน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ 
ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 คะแนน 
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นท่ีน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 
คะแนน 
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ า 5 
คะแนน 
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การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
  การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ด าเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และ ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ดังนั้ น  เพื่ อ ให้ การ ติดตามและประ เมินผลแผนพัฒ นาขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลเสาธง  
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาธง จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยกรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละห้าปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
  1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน 
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
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การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) รวมทั้งท่ีเปล่ียนแปลง และเพิ่มเติม  
1. ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้นว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่ 
2. สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
3. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบัน 
4. เสนอแนะความคิดเห็นท่ีได้จากการติดตามและประเมินผล 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมิลผล 

 
 
 
 

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงมีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ได้คะแนนรวมร้อยละ 90 รายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนน  
(อบต.เสาธง) 

1.ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 20 
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 15 
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย   
     3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  5 5 
     3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 5 
     3.3 เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDGs) 5 0 
     3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด 5 5 
     3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 5 
     3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 5 
     3.7 วิสัยทัศน์ 5 5 
     3.5 กลยุทธ์ 5 5 
     3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 5 
     3.7 จุดยืนทางยุทธ์ศาสตร์ 5 5 
     3.8 แผนงาน 5 5 
     3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 5 

รวมคะแนน 100 90 
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การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสาธง 
 

ประเด็นพิจารณา  รายละเอียดหลักเกณฑ์  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป 
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของ 
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 
2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น  
เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและ
จ านวนประชากร ฯลฯ 

20 
(5) 

 
5 

3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 
4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
ฯลฯ และ อื่นๆ 

(5) 5 

5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ 
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร  
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(5) 5 

7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่า 
ไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมี
ส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมตดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อ
แก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming) 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ 

1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง  
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ SDGs (Bottom – up/Top - down) 

20 
(5) 

 
5 

2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน  
การศึกษาสาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(5) 5 

3) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว  
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือส่ิงท่ี
เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อมและการ
พัฒนา 
4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ 
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(5) 5 

5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ 
การประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
อนาคต ทิศทางแนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นหรือผลท่ีจะเกิดขึ้น
ในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend Analysis หรืออื่นๆ 

(5) 0 

๓. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) 

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีท่ี
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

60 
(5) 

 
5 

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
12 หรือ ฉบับท่ี 13 

การก าหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์
หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.3  เป้าหมายการ   
พัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable 
Development Goals : 
SDGs) 

การก าหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ 
SDGs ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs  
และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5) 0 

๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด การก าหนดแลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

(5) 5 

๓.๕ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด 

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดท่ีจัดท าขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดท่ีสอดคล้องหรือเช่ือมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด 

(5) 5 

๓.๖ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

การก าหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพท่ัวไป
และข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีจริงและ
เป็นไปตามหน้าท่ีและอ านาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ 

(5) 5 

๓.๗ วิสัยทัศน์ การก าหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะ
แสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
ส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพท่ีเป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดง
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 5 

๓.๘ กลยุทธ์ การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง
วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีต้องท าตามหน้าท่ีและอ านาจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ีจะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นค าถามท่ี
ส าคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรา
ก าลังท าอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

การก าหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกล
ยุทธ์และยุทธศาสตร์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใด
ท่ี ชั ด เจน  โด ย อ ง ค์ ก รป ก ค รอ ง ส่ วน ท้ อ งถิ่ น มี
เป้าประสงค์ใด จะท าส่ิงใด เป้าหมายการพัฒนา
ท้องถิ่นคืออะไร  

(5) 
 

5 

3.10 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

การก าหนดและการวิ เคราะห์ จุดยืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิ สัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นท่ีจริงท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ ส่ิงท่ีเป็น
จริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรท่ีจะพัฒนาให้เกิดผลส าเร็จได้ 

(5) 5 

3.11 แผนงาน การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้ เห็นถึงการ
จ าแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการ
จ าแนกแผนงานการจัดท างบประมาณให้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกดขึ้นซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ แผนงานจะแสดง
ให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร 
งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนหรือไม่ 

(5) 5 

3.12 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพ รวม 

การก าหนดและการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงองค์รวมท่ี
น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
หรือ  ฉบับ ท่ี  13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/ก ลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ใน เขต จังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององ ค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่ น มี
ความสัมพันธ์หรือเช่ือมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การ
พัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 

(5) 5 

รวมคะแนน 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100 90 
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ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงมีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินผลโครงการฯ 
ได้คะแนนรวมร้อยละ 87 รายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี ้

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนน  
(อบต.เสาธง) 

1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8 
2.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 2 
3.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 10 
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 5 
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
     5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 5 
     5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 
     5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

5 5 

     5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 5 
     5.5 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

5 5 

     5.6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 5 5 
6. โครงการพัฒนาท่ีน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
     6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม 5 3 
     6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

5 5 

     6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 

      5 5 

     6.4 โครงการพฒันาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ       5 5 
     6.5 โครงการพฒันาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5 5 

     6.6 โครงการพฒันาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

5 5 

     6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการ
บริหารจัดการน้ า 

5 5 

รวมคะแนน 100 87 
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การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสาธง 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

1) การวิเคราะห์หรือการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ 
ประเมินสถานภาพการพัฒนาท่ีประชาชนต้องการให้
ด าเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนอง
ความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค 
Demand (Demand Analysis)/ Global Demand 
หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์แลละวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

10 
(5) 

 
4 

2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ 
ประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง 
แนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นหรือผลท่ีจะเกิดในการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรอืน า
เทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand หรืออื่นๆ มาเช่ือมต่อ เป็นการวิเคราะห์
โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การก าหนดและการวิเคราะห์การควบคุมท่ีมีการ 
ใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน
ต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้
หรือไม่ จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้
จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามหน้าท่ีและอ านาจท่ีได้ก าหนดไว้ 

10 
(5) 

 
1 

2) การก าหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ี 
กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) ท่ีเกิดจาก (1) ได้มีการ
วิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ 
เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5) 1 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การก าหนดและการวิเคราะห์การประเมิน 
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ท่ีด าเนินการใน
พื้นท่ี ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไป
ตามหน้าท่ีอ านาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จาก
การพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การ
ด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

10 
(5) 

 
5 

2) การก าหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ 
ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ท่ีเกิดจากได้มี
การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือ
วัดความสุขท่ีประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง 
ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5) 5 

๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
แผนการพัฒนา 

1) การ าก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานท่ีจะพัฒนา
ท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์ 

5 
(5) 

 
5 

๒)  การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่การจัดท า
โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดท าบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะท่ีเป็นรูปธรรม 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
 
1) ”โครงการพัฒนา” หมายความว่าโครงการท่ี
ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ี
ก าหนดไว้ 
2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้
ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร 
หรือส่ิงท่ีจะท านั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต 

30 
 

(5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
5 

๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความ
ชัดเจน (Clear opjective) ตอบสนองต่อโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง จะด าเนินการเพื่อสนับสนุน/
ส่งเสริม ฯลฯ 

(5) 5 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไป
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าใด 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมายพื้นท่ีด าเนินงานและระยะเวลา
ด าเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะ
ท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดจบลงเมื่อใด ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก 
กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะน าไปสู่การ
ประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ” 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๔ มีการประมาณการ
ถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
จัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการ
พัฒนาอย่างยัง่ยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้อง
กับโครงการ การจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะหรือถูต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลัก
ของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่ง
ใส่ในการก าหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ การประมาณการาคาท่ีเกิดจากเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึกถึงหลัก
ส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) 
ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ 
(Effectiveness) (4) ลดความเหล่ือมล้ าในการพัฒนา
ท้องถิ่นน าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความ
โปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ 
พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น 

(5) 5 

๕.๕ มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได้ (measurable) ใช้
บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความ
พึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดส่ิงท่ีได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดท่ีแสดงให้เห็นว่าจะ
ด าเนินการให้เกดผลส าเร็จอย่างไรหรือผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับอย่างไร ไม่ใช่การก าหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่ง
หนึ่ง/หนึง่โครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ 

(5) 5 
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๕.๖ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับโครงการ
และวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ 

ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินงาน
ตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ท่ีต้ังไว้ การได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึกถึง (1)มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานตามโครงการ
(2)วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้(3)ระบุ
ส่ิงท่ีต้องด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้(4)เป็นเหตุเป็นผล 
สอดคล้องกับความเป็นจริง(5)ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

(5) 5 

๖. โครงการพัฒนาที่
น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
๖.๑ โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
แก้ไขปัญหาความยากจน 

 
 
 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ท่ีน าไปด าเนินการ
จัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีต้ังไว้ 

35 
 
 

(5) 

 
 
 

3 

๖.๒ โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
แก้ไขปัญหาความยากจน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุง่านต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีท่ีต้ังไว้ 

(5) 5 

๖.๓ โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่น าไป
จัดท างบประมาณ 
รายจ่ายด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมหรือ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามจ้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีท่ีต้ังไว้ 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๖.๔ โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่น าไป
จัดท างบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ งัวดุงานต่าง ๆ ท่ีด าเนินการเกี่ยวกับสุข
ภาวะหรือการด าเนินการด้านการสาธารณสุข 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

(5) 5 

๖.๕ โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่น าไป
จัดท างบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
การศึกษาศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุง่านต่าง ๆ ท่ีด าเนินการเกี่ยวกับสุข
ภาวะหรือการด าเนินการด้านสาธารณสุข จ านนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีท่ีต้ังไว้ 

(5) 5 

๖.๖ โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่น าไป
จัดท างบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุง่านต่าง ๆ ท่ีด าเนินการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีต้ังไว้ 

(5) 5 

๖.๗ โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับด้านการบริหาร
จัดการน้ า 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ท่ีด าเนินการด้านการ
บริหารจัดการน้ า เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงอหล่งน้ า 
ขุด ติดต้ัง หรือการบริหารจัดการน้ ารวมถึง
น้ าประปา ฯลฯ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีต้ังไว้ 

(5) 5 

รวม 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100 87 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 

1.สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวมประจ าปีงบประมาณ  2565 

ตารางที่ 1 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 293 201,137,500 
2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  278   39,577,900  
3.ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 44 3,185,000 
4.ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและ 
พาณิชยกรรม 

15 200,000 

5.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

10 550,000 

6.ด้านการส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

21 2,280,000 

7.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

2 300,000 

8.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 14 19,050,000 
รวม 677 266,280,400 

* หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หมายถึง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ทุกฉบับ 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ินย้อนหลัง 

ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี  
2560 - 2562 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

โครงการ งบประมาณ โครง
การ 

งบประมาณ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 185 3,662,500 218 149,327,500 
2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 177 20,408,580 273 35,512,900 
3.ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย - - 44 3,185,000 
4.ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม - - 15 200,000 
5.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

48 3,120,000 8 450,000 

6.ด้านการส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9 360,000 20 2,180,000 

7.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

- - 2 300,000 

8.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 44 5,620,700 14 19,050,000 
รวม 463 33,171,780 677 266,280,400 
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ตารางที่ 3 สรุปผลการด าเนินงาน(โครงการ/งบประมาณ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
แผนปี พ.ศ. 2565 

ต้ังงบประมาณ/ 
จ่ายขาดเงินสะสม 

ผลการด าเนินงาน 

โครง 
งบประมาณ 

โครง 
งบประมาณ 

โครง 
งบประมาณ 

การ การ การ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน             
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 114 99,458,900 9 4,342,000 9 3,993,825 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 14 9,598,800 1 147,830 1 147,830 

รวม 128 109,057,700 10 4,489,830 10 4,141,655 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต         
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 1,487,000 7 1,070,000 4 407,600.06 
2.2 แผนงานการศึกษา 11 3,512,080 5 1,285,095 4 1,138,295.75 
2.3 แผนงานสาธารณสุข 12 2,459,000 7 455,000 3 148,264 
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 25 1,865,000 6 415,000 2 23,690 
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 2 46,500 1 10,000 0 0 

รวม 59 9,369,580 26 3,235,095 13 1,717,849.81 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

      

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10 959,000 9 706,084 2 242,719.2 
รวม 10 959,000 9 706,084 2 242,719.2 

4.ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและ
พาณิชยกรรม 

        

4.1 แผนงานการเกษตร 3 40,000 1 20,000 - - 
รวม 3 40,000 1 20,000 - - 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      

5.1 แผนงานสาธารณสุข 2 130,000 1 80,000 1 1,620 
5.2 แผนงานการเกษตร 1 50,000 - - - - 

รวม 3 180,000 1 80,000 1 1,620 
6. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

      

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

4 440,000 4 165,000 2 42,840 

รวม 4 440,000 4 165,000 2 42,840 
7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี       
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 14,400,000 3 899,000 1 399,000 

รวม 4 14,400,000 3 899,000 1 399,000 
รวม 211 134,446,280 54 9,595,009 29 6,545,684.01 
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 ตารางที่ 4  รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจ าปี 2565 

               ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ
ต้ังไว้ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณ
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ท่อระบายน้ าท่วมขัง 
ม.1 ทางกลาง 

100,000 41,480 58,520 มิ.ย. 65 กองช่าง การก่อสร้างเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ข้อบัญญัติ 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ซอยบ้านนายสุบิน ถือสัตย์เท่ียง) หมู่ท่ี 1 
ต าบลเสาธง 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

395,000 393,000 2,000 ส.ค. - ต.ค. 
64 

กองช่าง การก่อสร้างเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
ประชาชนสามารถใช้
ถนนสัญจรไป-มาได้ 

จ่ายขาด
เงินสะสม 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณโรงสูบน้ า กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
111 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 444 ตารางเมตร หมู่ท่ี 2 ต าบล
เสาธง อ าเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ถนน คสล. 
กว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 111 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
444 ตารางเมตร 

375,000 374,000 1,000 มิ.ย. – ก.ย. 
65 

กองช่าง การก่อสร้างเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
ประชาชนสามารถใช้
ถนนสัญจรไป-มาได้ 

จ่ายขาด
เงินสะสม 

4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (บริเวณคลอง
ตาขัน หมูท่ี 4 ต.ทางกลาง) ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 125 เมตร สูงเฉล่ีย 0.40 
เมตร ผิวทางลูกรังมีปริมาณลูกรัง 75 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.  
Dia 0.60 และบ่อพัก คสล. 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
125 ม. สูงเฉล่ีย 
0.40 ม. ผิวทาง
ลูกรัง 75 ลบ.ม.  

ท่อ คสล. Dia 0.60 
และบ่อพัก 

793,000 598,000 195,000 ก.ย. – ธ.ค. 
64 

กองช่าง การก่อสร้างเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
ประชาชนสามารถใช้
ถนนสัญจรไป-มาได้ 

จ่ายขาด
เงินสะสม 

5 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะ ช่วง สภ.บางปะหัน - หนองตา
ปั้น 

ขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

147,830 147,830 0 พ.ค. 65 กองช่าง การขยายเขตไฟฟ้า 
เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 

อุดหนุน
การไฟฟ้า 
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ตารางที่ 4  รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจ าปี 2565 

               ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ
ต้ังไว้ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณ
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

หมายเหตุ 

6 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงขยายไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 จุด จุดท่ี 1 
(บริเวณถนนสายศาลายายเฮง หมู่ท่ี 3 
ต าบลทางกลาง) จุดท่ี 2 (บริเวณถนนสาย
ศาลา นายสาคร นาคนิมิต หมู่ท่ี 3 ต าบล
ทางกลาง) อ าเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ปรับปรุงถนน คสล. 
2 จุด จุดท่ี 1 (ถนน
สายศาลายายเฮง 
หมู่ท่ี 3 ต าบลทาง

กลาง) จุดท่ี 2 (ถนน
สายศาลา นายสาคร 

นาคนิมิต 

497,000 411,345 85,655 ก.ย. 64 –
พ.ค. 65 

กองช่าง การก่อสร้างเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
ประชาชนสามารถใช้
ถนนสัญจรไป-มาได้ 

จ่ายขาด
เงินสะสม 

7 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บริเวณหน้าบ้านนายแสง ก้อนนาค) หมู่ท่ี 
1 ต าบลเสาธง 

ซ่อมแซมคอนกรีต
เสริมเหล็ก (บริเวณ
หน้าบ้านนายแสง 

ก้อนนาค) 

380,000 378,000 2,000 ส.ค. – ต.ค. 
64  

กองช่าง การก่อสร้างเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
ประชาชนสามารถใช้
ถนนสัญจรไป-มาได้ 

จ่ายขาด
เงินสะสม 

8 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
2 จุด กว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 90 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 360 ตารางเมตร หมู่ท่ี 3 ต าบลเสาธง 
อ าเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ซ่อมแซมถนน คสล. 
 2 จุด กว้าง 4 ม. 
ยาว 90 ม. หนา 

0.15 ม. 
 หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย

กว่า 360 ตร.ม. 

272,000 270,000 2,000 ต.ค. 64 – 
มี.ค. 65 

กองช่าง การก่อสร้างเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
ประชาชนสามารถใช้
ถนนสัญจรไป-มาได้ 

จ่ายขาด
เงินสะสม 

9 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณบ้านนางสมพร พรหม
พิบูลย์ พร้อมวางท่อระบายน้ าและบ่อพัก 
คสล. หมู่ท่ี 5 ต าบลเสาธง อ าเภอบางปะ
หัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปรับปรุงถนน คสล. 
บริเวณบ้านนางสม
พร พรหมพิบูลย์ 
พร้อมวางท่อระบาย
น้ าและบ่อพัก คสล. 

500,000 498,000 2,000 ก.ย. – ธ.ค. 
64  

กองช่าง การก่อสร้างเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
ประชาชนสามารถใช้
ถนนสัญจรไป-มาได้ 

จ่ายขาด
เงินสะสม 
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ตารางที่ 4  รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจ าปี 2565 

               ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ
ต้ังไว้ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณ
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

หมายเหตุ 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง บริเวณคลองมะดัน หมู่ท่ี 1 ต าบล
ทางกลาง ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 700 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบาย
น้ าเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 210 เมตร 

ถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3.5 
เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือ มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 700 

ตารางเมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ าเส้น

ผ่าน ศูนย์กลาง 
0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก ความยาว

รวมไม่น้อยกว่า 210 
เมตร 

1,030,000 1,030,000 0 ก.ย. 64 –
มิ.ย. 65 

 
 

กองช่าง การก่อสร้างเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
ประชาชนสามารถใช้
ถนนสัญจรไป-มาได้ 

เงิน
อุดหนุน 

งบ
เศรษฐกิจ
ฐานราก 
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ตารางที่ 4  รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจ าปี 2565 

              ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ
ต้ังไว้ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณ
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จัดเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและนายก
องค์การบริหารส่วน

ต าบล 

800,000  343,776 456,224 พ.ย. 64 – 
ธ.ค. 64 

ส านักปลัด มีนายก อบต. 
สมาชิกสภา อบต.

และ ครบทุกต าแหน่ง 

ข้อบัญญัติ 

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 

จัดโครงการอบรม
ส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม 

100,000 8,760 91,240 ก.ค. 64 ส านักปลัด การจัดอบรมฯ 
เป็นไปอย่างเรียบร้อย 

ตามวัตถุประสงค์ 

ข้อบัญญัติ 

3 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชนชน
ของออปท.ระดับอ าเภอ 

สนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วม 

30,000. 28,444.06 1,555.94 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

ส านักปลัด ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ

ประชนชนสามารถ
ให้บริการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ข้อบัญญัติ 

4 โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ และ

สนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

50,000 26,620 23,380 ต.ค. 64 -
ก.ย. 65 

ส านักปลัด การจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ และ

โครงการอัน
เนื่องมาจาก

พระราชด าริเป็นไป
อย่างเรียบร้อย 

ตามวัตถุประสงค์ 

ข้อบัญญัติ 
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ตารางที่ 4  รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจ าปี 2565 

               ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ
ต้ังไว้ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณ
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1 โครงการรัฐพิธ ี จัดโครงการรัฐพิธี 100,000 14,000 86,000 ต.ค. 64  
- 

ก.ย. 65 

ส านักปลัด งานรัฐพิธี เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

ข้อบัญญัติ 

2 โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน จัดโครงการกิจกรรม
เด็กและเยาวชน 

30,000 14,033.75 15,966.25 ส.ค. 65 ส านักปลัด จัดโครงการอบรม
วินัยจราจรและ
โครงการอบรม 

ยาเสพติด 

ข้อบัญญัติ 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา 

247,295 247,225 70 ต.ค. 64 ส านักปลัด อาหารกลางวันและ
วัสดุการเรียนของ 

ศพด. 

ข้อบัญญัติ 

4 โครงการอาหารกลางวัน  อาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียน  

๒ แห่ง 

877,800 863,037 14,763 ต.ค. 64 
- 

มี.ค. 65 

ส านักปลัด อาหารกลางวันของ 
รร.วัดเสาธงและวัด

ทางกลาง 

ข้อบัญญัติ 
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ตารางที่ 4  รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจ าปี 2565 

              ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ
ต้ังไว้ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณ
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า/ท าหมัน ตามปณิธานของ
ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

ฉีดวัคซีนป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้าและ
ท าหมันประชากร

สุนัขและแมว 

120,000 112,980 7,020 มี.ค. 65 ส านักปลัด ลดการระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้า และลด
อัตราการเกิดและ

ควบคุมประชากรสุนัข
และแมว 

ข้อบัญญัติ 

2 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ 

ส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้น

ทะเบียนสัตว์ 

10,000 5,916 4,084 มี.ค. 65 ส านักปลัด ขึ้นทะเบียนจ านวน
สุนัขและแมวท้ังหมด 

ในเขต อบต. 

ข้อบัญญัติ 

3 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อ 

รณรงค์และ
สนับสนุนกิจกรรม

การป้องกัน
โรคติดต่อ 

100,000 29,368 70,632 ธ.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการ
ป้องกันจากการระบาด
ของโรคติดต่อไวรัสโค

โรนา 2019 

ข้อบัญญัติ 
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ตารางที่ 4  รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจ าปี 2565 

              ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ
ต้ังไว้ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณ
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมฝึกอบรมและพัฒนากลุ่ม
อาชีพของประชาชน 

จัดอบรมฝึกอาชีพ
ตระกร้าหวาย 

30,000 19,260 10,740 ก.ย. 65 ส านักปลัด การจัดอบรบมี
ผู้เข้าร่วมอบรมตาม
เป้าหมาย 50 คน 

ข้อบัญญัติ 

2 โครงการจัดประชุมประชาคมจัดท าแผน
ชุมชน 
 

จัดประชุม
ประชาคมจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000 1,764 18,236 มี.ค. 65 ส านักปลัด การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส าเร็จรุล่วง
เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 

ข้อบัญญัติ 
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ตารางที่ 4  รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจ าปี 2565 

              ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ
ต้ังไว้ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณ
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1 โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

ต้ังจุดบริการ
ประชาชนทางถนน
เพื่อลดอุบัติเหตุ 

21,084 21,084 0 ธ.ค. 64 
- 

เม.ย. 65 

ส านักปลัด มีจุดบริการประชาชน
ทางถนนเพื่อลด
อุบัติเหตุในช่วง

วันหยุดยาว 

ข้อบัญญัติ 

2 โครงการอบรมหลักสูตรจัดต้ัง อปพร. จัดโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร

จัดต้ัง อปพร.  

240,000 221,635.20 18,364.80 ก.ค. 65 ส านักปลัด การจัดอบรบ 
มีผู้เข้าร่วมอบรมครบ
ตามเป้าหมาย 50 คน 

ข้อบัญญัติ 
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ตารางที่ 4  รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจ าปี 2565 

              ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ
ต้ังไว้ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

จัดกิจกรรมรณรงค์
เพื่อส่งเสริมการ

บริหารจัดการและ
อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

80,000 1,620 78,380 ก.ย. 65 ส านักปลัด จัดโครงการรักษา
ส่ิงแวดล้อมก าจัด
ผักตบชวาและ

โครงการปลูกต้นไม้ 
เพื่ออนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

ข้อบัญญัติ 
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ตารางที่ 4  รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจ าปี 2565 

              ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ
ต้ังไว้ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1 โครงการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดกิจกรรมส่งเสริม
ศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

100,000 2,840 97,160 ก.ค. 65 ส านักปลัด จัดกิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมการถวาย

เทียนเข้าพรรษา 

ข้อบัญญัติ 

2 โครงการยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก อุดหนุนงาน 
มรดกโลก 

40,000 40,000 0 ธ.ค. 64 ส านักปลัด สนับสนุนเงินในการ
จัดงานมรดกโลก 

ข้อบัญญัติ 
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ตารางที่ 4  รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจ าปี 2565 

              ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ
ต้ังไว้ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุง - ต่อเติมอาคาร
ส านักงาน 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
ศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

399,000 399,000 0 ก.ค. 65 ส านักปลัด ก่อสร้างปรับปรุง - 
ต่อเติมอาคาร

ส านักงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

ข้อบัญญัติ 

 
 
 
 
 
 
 



-45- 
  

ตารางที่ 5  ผลความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ินประจ าปี พ.ศ.2565 
                

 
ยุทธศาสตร์ 

โครงการทั้งหมด 
(ปีงบประมาณ 2565) 

ต้ังงบประมาณ/ 
จ่ายขาดสะสม 

โครงการท่ี 
ด าเนินการแล้ว 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน     128 60.66 10 4.74 10 4.74 
2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 59 27.96 26 12.32 13 6.16 
3.ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

10 4.74 9 4.27 2 0.95 

4.ด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุนและพาณิชยกรรม 

3 1.42 1 0.47 0 0.00 

5.ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 1.42 1 0.47 1 
 

0.47 

6.ด้านการส่งเสริมคุณธรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

4 1.90 4 1.90 2 0.95 

7.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 4 1.90 3 1.42 1 0.47 
รวม 211 100 54 25.59 29 13.74 

 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน จ านวนทัง้สิ้น 211 โครงการ 
1. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 211 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100 
2. โครงการท่ีต้ังงบประมาณประจ าปี 2565 จ านวน 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.59 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. โครงการท่ีด าเนินการแล้ว จ านวน 29 โครงการ 
    3.1 โครงการท่ีด าเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 13.74 ของโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    3.2 โครงการท่ีด าเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 53.70 ของโครงการท่ีต้ังงบประมาณปี 2565 
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2.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต 

ข้อสังเกต 
โครงการปัญหาความต้องการของประชาชนมีปริมาณมาก แต่ละโครงการใช้งบประมาณสูง แต่ด้วยข้อจ ากัด 

ด้านงบประมาณประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงไม่สามารถ 
น าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติได้ท้ังหมด ดังนั้นร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีปฏิบัติจริงจึง
เกิดขึ้นน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนโครงการท้ังหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ข้อเสนอแนะ 
1. กอง/งาน ท่ีรับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด าเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ 

เพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการนั้น เพื่อปรับปรุงการด าเนินโครงการต่างๆต่อไป   
2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี 2565 นอกจากต้องเสนอสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อรับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกันแล้ว จะต้องมีการแจกให้กอง/งาน 
ต่างๆ รับทราบผลการด าเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน เพื่อจะได้น าไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐาน 
ท่ีดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป 

3. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีกับการต้ังงบประมาณรายจ่าย และการน าแผนงาน/ 
โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการและหน่วยงานท่ีจัดท า
แผน เพื่อให้มีความใกล้เคียงกันท้ังในเรื่องปริมาณโครงการและงบประมาณ เพื่อจะน าไปสู่การพัฒนาท่ีเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายต่อไป 

4. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องส าคัญ ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้ด าเนินการเกี่ยวกับ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะเห็นว่าการด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อยไม่เป็น
รูปธรรม 

5. ควรรับปรุงให้มีผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สูงขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


