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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

ส่วนที ่ ๑ 
บทนำ 

  
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจาก

การติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้
วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  ในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำ
แผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทยีบ
การทำงานของปีที่ผ่านมาอีกดว้ย  

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากร
ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่
สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
บรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ 
มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน  
 
๑.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดำเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อย
กว่าทีค่วรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การ
ประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จ
เสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่า
แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร  นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็น
ข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
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๒.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้
หลายแนวทาง  ดังนี้  

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผล
ว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม ่ 

๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของ
ส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม ่ 

๒.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นผลต่อเนื่อง
จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็
สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
 
๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

๓.๑  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างด ี 

๓.๒  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
๓.๓  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขและแก้ไขได้ตรง

กับปัญหาที่เกดิขึน้  
๓.๔  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาประจำปีต่อไป  

 
๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ๔.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2651 ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้   

(๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

(๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม

ระเบียบฯ  ต้องกำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยให้มีการ
ประชุมกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและสุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่
ดำเนินงาน  เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลและใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล   ดังนั้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และ
สถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕65  ขึ้น  และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  เพ่ือนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีสุขเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโดยทั่วกันตามลำดับ
ต่อไป  

 
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น  อย่างยิ่ง  เนื่องจาก

การติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้
วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข   ในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำ
แผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบ
การทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  โดยขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวางเป็นแผนผัง
ขั้นตอนได ้ ดังนี้ 
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แผนผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  คณะกรรมการพฒันา อบต. 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย  ปีละ  ๑  ครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย

ไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน 

ดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีสุข 



๕ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

๔.๒  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ดำเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง  
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/
กิจกรรม  การประเมินผล คือ  การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การ
ดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว  ซึ่งการประเมินผล  เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงาน
จะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไป
แล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป  
๕  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

๕.๑  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี3) พ.ศ.2561   หมวด ๖  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
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๕.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการ

พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่า
สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยน
วิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน  
ได้แก่ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการ
ดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การ
ติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ  เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ
ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ในภาพรวม  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการ
ดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้  อีก
ทั้งการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ E-plan   ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 

๑)  การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  โดย
คำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม  ทั้งนี้ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ดำเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็น  รายไตรมาส  ระยะหกเดือน และรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลใน
ภาพรวมอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๑  ครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปีและปิดประกาศไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน   

ระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงาน  ดังนี ้
รายไตรมาส 

    (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดอืน  ตุลาคม    – ธันวาคม ๒๕64)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม   – มีนาคม ๒๕65) 

    (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดอืน  เมษายน   – มิถุนายน ๒๕65)  
(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดอืน  กรกฎาคม –กันยายน ๒๕65) 

ระยะ  ๖  เดือน 
    (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕64 – มีนาคม  ๒๕6๕    
    (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕6๕ 

ระยะ  12  เดือน 
    (๑)  เดือน  ตุลาคม 2564 – กันยายน  ๒๕6๕ 
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๒)  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้
ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ กไ็ม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงาน
ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะ
เป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน   โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลมี  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  

                   ราย  ๖  เดือน  และราย 12  เดือน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมนิความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 

(แบบท่ี ๑ – ๓/๓  แนบท้ายภาคผนวก) 
  



๘ 
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ส่วนที่ ๒ 
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนว่า  มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  
แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  วิสัยทัศน์      พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
แผนยุทธศาสตร ์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 1๓  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)    
  

 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (Strategylinkage) ความ
เชื่อมโยงในเชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกันเพ่ือให้เกิดภาพรวม (Overview) การเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งในเชิง
ยุทธศาสตร์ โดยสามารถนำเข้าสู่รอยต่อที่เข้าหากันได้อย่างกลมกลืนแม้ว่าจะเรียกชื่อที่แตกต่างกันก็ตาม แต่ก็สามารถ
เดินทางไปด้วยกันได้ในเชิงยุทธศาสตร์เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ระดับ มหภาคกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (3) 
การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) (4) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ (6) ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นจากยุทธศาสตร์
ทุกระดับ มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาคและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย (1) วิสัยทัศน์  (2) ยุทธศาสตร์ (3) เป้าประสงค์ (4) ตัวชี้วัด 
(5) ค่าเป้าหมาย (6) กลยุทธ์ และ (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขได้จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ที่มีความเชื่อมของยุทธศาสตร์ดังกล่าว และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๓  ด้วย โดยนำหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓  มาจัดทำ
รายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง
มารายละเอียดดังนี้ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีสถานะเป็นแผนระดับที่ ๒ซึ่ง
เป็นกลไกท่ีสำคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นกรอบสำหรับการจัดทำแผนระดับที่ ๓เพ่ือให้
การดำเนินงานของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติตามกรอบ
ระยะเวลาที่คาดหวังไว้ได้โดยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๑บัญญัติให้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ส่งผลให้กรอบ
ระยะเวลา ๕ ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เริ่มต้น ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ครอบคลุม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นระยะ ๕ ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๓ อยู่บนความตั้งใจที่จะให้แผนมีจุดเน้นและเป้าหมายของการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม  
 
 
 
 



๙ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

สามารถบ่งบอกทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนที่ประเทศควรมุ่งไปในระยะ ๕ ปี  ถัดไป โดยเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการ
สังเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน ทั้งสถานะของทุนในมิติต่างๆ บทเรียนของการพัฒนาที่ผ่านมาตลอด จนการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยและเงื่อนไขที่จะมีอิทธิพลต่อองคาพยพต่างๆ ของประเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้ภาคีการ
พัฒนาทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางตั้งแต่ในขั้นตอนการกำหนดกรอบ
ทิศทางของแผนไปจนถึงการยกร่างแผนนอกจากนี้ การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ทั่วโลก
รวมถึงประเทศไทยต้องเผชิญกับข้อจำกัดหลากหลายประการที่เป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
วิด-๑๙ ซึ่งไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชากร แต่ยังส่งผลให้เกิดเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและการ
ดำเนินชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ยังเป็นช่วงเวลาที่มีแนวโน้มของ
การพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นการเป็นสังคมสูง
วัยของประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ดังนั้น การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ามกลางกระแสแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงต้องให้ความสำคัญกับการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความผันแปรที่เกิดขึ้นรอบด้าน และ
คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ในการกำหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่างๆเพ่ือให้
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ได้อาศัยหลักการและแนวคิด ๔ ประการ ดังนี้ 
 ๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. การสร้างความสามารถในการ “ล้มแล้ว ลุกไว” 
๓. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 
๔. การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว 
 

 เพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนาที่เอ้ือให้เกิดกา
รท างานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน ๑๓ หมุดหมาย     ซึ่งเป็นการบ่ง
บอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี” เพ่ือสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญ
สูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยหมุดหมายทั้ง ๑๓ ประการ 
แบ่งออกได้เป็น ๔ มิติ ดังนี้ 
 

 ๑. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย  ประกอบไปด้วย 
  หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
หมุดหมายที ่๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก 
หมุดหมายท่ี ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค 
หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรม 

ดิจิทัลของอาเซียน 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

๒. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม  ประกอบไปด้วย 
หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ

แข่งขันได้ 
หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน 
หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ 

เหมาะสม           
๓. มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
๔. มิติปัจจัยผลกัดันการพลิกโฉมประเทศ 

หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา 
แห่งอนาคต 

หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
 

 ความเชื่อมโยงระหว่างหมุดหมายการพัฒนากับเป้าหมายหลักแสดงไว้ในแผนภาพที่ ๓.๑ โดยหมุดหมายการ
พัฒนาที่กำหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมการพัฒนาตั้งแต่ในระดับต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ 
และสามารถนำไปสู่ผลพัฒนาทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ทำให้หมุด
หมายแต่ละประการสามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ นอกจากนี้การพัฒนาภายใต้แต่ละหมุดหมาย
ไม่ได้แยกขาดจากกัน แต่มีการสนับสนุนหรือเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

 
 



๑๑ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และกำหนดแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๑)  ทำการสำรวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ทำผิดในอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิด
หรือน่าจะเกิดสม่ำเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ตำแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและวิธีการ
กระทำผิด 

๒)  กำหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกข้ันตอนที่มีความเสี่ยง 
๓)  กำหนดวิธีดำเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการกระทา

ผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ ไม่ดำเนินการใดๆเพราะรับ
ผลประโยชน์ 

๔)  สำรวจและจัดทำข้อมูลการกระทำผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงาน
พร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๕)  จัดทำขอ้มูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๖)  จัดทำข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีกับผู้กระ ทำผิด

ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นำแนวทางดังกล่าวมาจัดทำยุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจรติประพฤติมิชอบ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม  
 วิสัยทศัน์ 

“มหาสารคามเป็นฐานการผลิตและแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร เพ่ือสร้างความมั่นคงให้แก่อุตสาหกรรมอาหาร
และพลังงานทดแทนของประเทศ  และประชาชนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ” 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพื่อสร้างรายได้กับเกษตร 
แนวทางการพัฒนา 
1. แผนงานพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับการผลิตภาคการเกษตร 
2. แผนงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
3. แผนงานส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
4. แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มภาคการเกษตรเพื่อสร้างอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ 

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
แนวทางการพัฒนา 
1. แผนงานส่งเสริมพัฒนาการแปรรูป ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
2. แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม  

และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
3. แผนงานส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 

ให้กับสินค้า บริการและการท่องเที่ยวสู่ชุมชน 
 
 
 
 



๑๒ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
2. แผนงานพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาชีพ 
3. แผนงานพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 

      แนวทางการพัฒนา 
1. แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
2. แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความมั่นคงการสาธารณสุข และการศึกษา 
3. แผนงานอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
  

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 

  “ท้องถิน่มหาสารคามการศึกษาก้าวไกล  ประชาชนเป็นสุข  อยู่รอดปลอดภัย สังคมเข้มแข็ง  รู้เท่าทัน  พัฒนา
อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน” 

 พันธกิจ  
1. พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งในระบบและการศึกษาทางเลือก 
2. พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ 
3. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง  แหล่งน้ำสาธารณะ  และสาธารณูปโภค 
4. ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
5. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 
6. สร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
7. พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
8. สนับสนนุชว่ยเหลือและประสานการทำงานระหวา่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรและหน่วยงานอ่ืน 

วัตถุประสงค์ (Objective) 
     1.  เพ่ือบริหารจัดการการศึกษาท้องถิ่นและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     2.  เพ่ือสร้างรายได้ ลดรายจ่ายของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน 
     3.  เพ่ือสร้างความพร้อมโครงสร้างการผลิตและการบริการ 
     4.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในจังหวัด  

  
แผนพัฒนาอำเภอกันทรวิชัย 
 วิสัยทัศน์ อำเภอกันทรวิชัย 
 “กันทรวิชัยเมืองพระ การเกษตรฟูเฟ่ือง สถาบันการศึกษาหนุนเนือง พลเมืองอยู่เป็นสุข” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
 กลยุทธ์ 1)  ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน ชุมชน เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
     2)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกๆภาคส่วนในการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และภูมิปัญญาไทย   



๑๓ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ 1)  ส่งเสริมการพัฒนาและเพ่ิมผลิตภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย 
     2)  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของประชาชนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างสังคมอยู่เป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หมู่บ้าน/ชุมชน มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการตนเองได้ 
 กลยุทธ์ 1)  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข็มแข็งอย่างต่อเนื่อง 
     2)  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินชีวิตของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     3)  เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของสังคมโดยหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคำสอนของ
พระพุทธศาสนา ในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม  
แผนพัฒนาตำบล 
 วิสัยทัศน์ 
 “ เน้นการมีส่วนร่วมและบริการ สืบสานประเพณีวัฒนธรรม นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง” 
 พันธกิจ 

1) ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
2) การส่งเสริม การฝึก  และการประกอบอาชีพ 
3) การจัดการศึกษา 
4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
6) การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การก่อสร้างอ่ืนๆ 
7) การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ 
8) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
9) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและการรักษาความ

ปลอดภัย 
10)  การจัดการบำรุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
11)  การส่งเสริมกีฬา 
12) การบำรุงรักษา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
13)  การป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย 
14)  การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     ๑. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง  เส้นทาง  คมนาคมขนส่งภายในตำบล 
     ๒. ปรับปรุง ซ่อมแซม สาธารณูปโภค   และสาธารณูปการ 

               ๓. การปรับปรุง / ซ่อมแซม / บำรุงรักษา   ประปา  และการจัดการแหล่งน้ำ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการดา้นการศึกษา 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา  ศิลปะวัฒนธรรม  และงานประเพณี 
3. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม   
4. การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 



๑๔ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

1. การส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์  คนพิการ  คนชรา ผู้ติดเชื้อ HIV เอดส์ ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พ่ึง 
2. สร้างความเข้มแข็งชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบล 
3. การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและระบบบำบัด น้ำเสีย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ิมศักยภาพด้านการประกอบอาชีพแก่ชุมชน  และเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรและศักยภาพด้านเกษตร 
3. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ฯ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 
1. ส่งเสริมศักยภาพสาธารณสุขและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 
2. สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
3. ส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองค์กร 
1. การส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. การบริหารงาน อบต.ให้มีประสิทธิภาพ 
3. การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
แผนชุมชน  
 สำหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนา
จังหวัด  เป็นการกำหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและด้านอ่ืนๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  
ดังนี้  
 ๑)  แผนทำเอง   
 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยนำปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดำเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน

แผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่  แผนชุมชน
จะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  
โครงการกิจกรรม  ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้    

๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายน้ำ  ไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ  เช่นการขุดลอกคู่คลอง  จัดหารเหล่องน้ำเพ่ือการเกษตร 
๓)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ   
๔)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการ

ท่องเที่ยว  การจัดทำการแข่งขันกีฬา 
 



๑๕ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

๕)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด 
๖)  ด้านการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ 
๗)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
๘)  ดา้นการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ำไม่มีความรู้เพียงพอ 

 ๙)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ 
 ๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  ปัญหาฝุ่นละออง  กลิ่นเหม็น  

๑๑) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  การติดตั้ง

สัญญาณไฟกระพริบ  ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร.   
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้และบริการ 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้ประชาชนมีรายได้และเพ่ิมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
 3) ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพเกษตรกรและพัฒนาด้านเกษตร 
 4) การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริฯ 
 5) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 6) การส่งเสริมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 7) การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสนับสนุนการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ 
 8) การส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 
 9) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 10) ส่งเสริมและพัฒนาการด้านการศึกษา 
 11) ส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา 
 12) การส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 13) การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 14) ส่งเสริม สร้างจิตสำนึก และอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 15) การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย 
 16) การส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 17) การบริหารงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีประสิทธิภาพ 
 18) การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด 
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข โดยมี
สาระสำคัญที่จะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ  ดังตอ่ไปนี้ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองค์กร 
 
 



๑๖ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

 
  นโยบายที่กล่าวมานี้ ผมและคณะผู้บริหาร มีความตั้งใจที่จะนำนโยบายที่ได้แถลงต่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีสุขและเงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ เพ่ือจะนำไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
 ทั้งนี้ ผมจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือร่วมกันตรวจสอบและพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีสุข ให้เป็นที่พ่ึงของประชาชนและสร้างความเจริญแก่ท้องถิน่และประเทศชาติต่อไป 
    
         

นายไพบูรณ์  เหล่าเคน 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



๑๗ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

ส่วนที่ 3 
การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน 

แบบท่ี  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  โดยจะ
ทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนตำบลเพือ่จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบล 

✓  

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วน
ตำบล 

✓  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทำแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนตำบล ✓  
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ✓  
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

✓  

๒  การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมลูและปัญหาสำคญัขององค์การบริหารส่วนตำบลมาจัดทำฐานข้อมลู ✓  
๒.๒  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล (SWOT) เพือ่ประเมินสถานภาพการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบล 

✓  

๒.๔  มีการกำหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทีส่อดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

✓  

๒.๕  มีการกำหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

✓  

๒.๖  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน ✓  
๒.๗  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ✓  
๒.๘  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓  
๒.๙  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
๒.๑๒ มีการจัดทำบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์ ✓  
๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์ ✓  

 
 
 
 
 
 



๑๘ 
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แบบท่ี ๒  แบบตดิตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส รายหกเดือน และรายปีได้   
คำชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒565)  โดยมี
กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  ราย ๖  เดือน        
และรายปี  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  (รอบเดือน ตุลาคม  2564  ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5)   
   
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 
๑.๒  รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 

  (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดอืน  ตุลาคม – ธันวาคม     2564)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม     2565) 

  (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน   2565)  
(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดอืน  กรกฎาคม – กันยายน 2565) 

1.3 รายงานผลการดำเนินงานระยะ  6  เดือน 
  (๑)  เดือน  ตุลาคม  2564 -  มีนาคม   2565 
   (2)  เดือน  เมษายน 2565 -  กันยายน 2565 
 1.4 รายงานผลการดำเนินงานระยะ  12 เดือน 
  (๑)  เดือน  ตุลาคม 2564 -  กันยายน 2565      
   
ส่วนที่  ๒    ผลการติดตามผลดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
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๒.๑  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) 
   

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการทีป่รากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
 
 

 
 
 

 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

 จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ปี2565) 

(ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ) 

ปี2565 

คิดเป็นรอ้ยละ ดำเนินการ           คิดเป็นร้อยละ 

1)การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 209 41 19.62 40 97.5 
2)การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 60 15 25 9 60 
3)การพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 41 8 19.52 1 12.5 
4)การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 27 3 11.12 1 33.3 
5)การพัฒนาด้านสาธารณสุข 49 29 59.19 28 96.5 
6)การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองค์กร 122 22 18.04 9 40.9 

ภาพรวม 508 118 23.23 88 74.5 



๔๗ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

๒.๒  ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ไดร้ับเงินอุดหนุน 

       ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ทีด่ำเนินการ 

1 อาหารเสริม (นม)  เด็กปฐมวัย ✓       959,771.96 
2 อาหารเสริม (นม)  เด็กประถมศึกษา ✓   
3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ✓   108,0๐๐.๐๐ 
4 เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ✓   ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ 
5 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ✓   13,217,3๐๐.๐๐ 
6 เบี้ยยังชีพผู้พิการ ✓   2,023,4๐๐.๐๐ 
7 อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ังสามศูนย์ ✓   602,490.๐๐ 
8 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน   (นักเรียนสังกัด สพฐ.) ✓   1,979,838.๐๐ 
9 ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตาม

พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 

✓   98,605.๐๐ 

10 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีสุข ✓   202,000.00 

 
 
 
 



๒๑ 
 

  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

คำชี้แจง  :  แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้งหลังจาก
สิ้นปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 
๑.๒  รายงานผลการดำเนินงานระยะ  12 เดือน  ตุลาคม 2564 -  กันยายน 2565 

 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
     2.1 ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 
 

 
 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

อนุมัติ
งบประมาณ 

(ในข้อบัญญัติ) 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่

ปรากฏใน
ข้อบัญญัติฯ 

1)การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 209 41 40 97.5 
2)การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 60 15 9 60 
3)การพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 41 8 1 12.5 
4)การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 27 3 1 33.3 
5)การพัฒนาด้านสาธารณสุข 49 29 28 96.5 
6)การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ
องค์กร 

122 22 9 40.9 

รวม 508 118 88 74.5 



๒๒ 
 

  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

ส่วนที่  ๔ 
ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
    จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วน ตำบลศรีสุข 
อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน
ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองค์กร  
    ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้  
 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได ้

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 52.00 

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2581) (5) 5 
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5) 4 
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 

SDGs) 
(5) 4 

3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5 
3.5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (5) 5 
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5) 4 
3.7 วิสัยทัศน์ (5) 4 
3.8 กลยุทธ์ (5) 4 
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4 
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์(Positioning) (5) 4 
3.11 แผนงาน   (5) 5 
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4 

รวมคะแนน 100 88.00 
     

 
 
 



๒๓ 
 

  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

 
คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 

คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อย
กว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ได้คะแนนร้อยละ 88.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
ไว้ 
 แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1. ข้ อมู ลสภาพทั่ วไปและ
ข้ อมู ลพ้ื นฐานขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะ
ของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 
2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับ
จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

20 
(5) 

18 
(4) 

3) ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บสภาพทางสั งคม เช่ น การศึ กษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ 
4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมอืงและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

(5) (5) 

5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 
6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(5) (5) 

7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด  ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ เพ่ื อ
แก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming) 

(5) (4) 



๒๔ 
 

  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 
 

1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down) 

20 
(5) 

18 
(4) 

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

(5) (4) 

3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น 

(5) (5) 

5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้ม
ที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้
ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ เชิ ง เท ค นิ ค  Demand  (Demand 
Analysis)/Global  Demand และ Trend 

(5) (5) 

3. ยุทธศาสตร์ 
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 
    (พ.ศ. 2561-2580) 

การกำหนดและการวิ เคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปีที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

60 
(5) 

52 
(5) 
 

 3 .2  แ ผ น พั ฒ น า
เศ รษ ฐกิ จแล ะสั งค ม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ
ฉบับที ่13 

การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) (4) 

 3.3 เป้าหมายการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable 
Development Goals: 
SDGs) 

การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามเป้ าหมาย/เป้ าประสงค์  SDGsและประเด็น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) (4) 
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แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

 3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  
การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 
(5) 
 

 
(5)  3.4 ยุทธศาสตร์จงัหวัด 

 

 3 .5  ยุ ท ธศาสตร์ การ
พัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

การกำหนดและการวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่ อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกับกรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 

(5) (5) 

 3 .6  ยุ ทธศาสตร์ ของ
อ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ วน
ท้องถิ่น 

การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 

(5) (4) 

 3.7 วิสัยทัศน์ การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดง
สถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต และศักยภาพที่ เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) (4) 

 3.8 กลยุทธ์ การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ 
ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืน
อยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคต
เราจะพัฒนาอะไร 

(5) (4) 

 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ  กลยุทธ์และ
ยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด 
เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร 

(5) (4) 
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แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  
การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่
ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไร
ที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้ 

 
(5) 

 
(4)  3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

         (Positioning) 

3.11 แผนงาน การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้ เห็นถึงการจำแนก
แผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการ
จัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่
กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตาม
แผนงานหรือไม ่

(5) (5) 

3.12 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่
การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นในเขตจั งหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์
หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์  ระดับมหภาค 

(5) (4) 

รวมคะแนน 20 หลักเกณฑ์/ตัวชีวั้ด 100 88 
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แนวทางการดำเนินการอ่ืน ๆ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาคือ 
   1)  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 100 
คะแนน 
    - ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน   ควรให้คะแนน 10-9-8-7-6  
    - ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 5   คะแนน ควรให้คะแนนดังนี้ 
           5-4-3-2-1 หรือ 5.0-4.50-4.0-3.50-3.0 
   2) การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 100 
คะแนน 
    - ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน  ควรให้คะแนน 10-9-8-7-6  
    - ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 5   คะแนน ควรให้คะแนนดังนี้ 
           5-4-3-2-1 หรือ 5.0-4.50-4.0-3.50-3.0 
   3) กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดขึ้นเอง 
ทั้งนี้ ต้องให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์คะแนนที่ยึดโยงอย่างต่ำร้อยละ 80 ที่จะต้องได้มากกว่าและน้อยกว่าด้วย/ต้องไม่
กำหนดเมื่อผลรวมแล้วเกณฑ์ต่ำสุดคือ 80 คะแนน หรือร้อยละ 80 เกณฑ์ที่กำหนดไว้ต้องมีน้อยกว่า 80 คะแนน หรือมี
น้อยกว่าร้อยละ 80 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควร
น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่
เป็นจริง 
   เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมและดำเนินการให้คะแนนเสร็จสิ้นแล้วให้
จัดทำเป็นประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการ
ให้คะแนนการติดและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอให้
ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศ ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  สามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นลงนาม พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย  
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมอืงที่ด ี
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับ
การนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนน
ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดย
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณ รายจ่ายประจำปีเท่านั้น) หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ  มี
รายละเอียดประกอบด้วย 
 ประเด็นที่ต้องพิจารณา 
 1.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
 2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
 3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
 4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 คะแนน 
 5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 คะแนน ประกอบด้วย 
  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน   
  5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
  5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
  5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
  5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
  5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 5 คะแนน 
 6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 35 คะแนน 
  6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม 5 คะแนน 
  6.2  โครงการพัฒนาท้องถิ่นทีน่ำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน 5 คะแนน 
  6.3  โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 5 คะแนน 
  6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ 5 คะแนน 
  6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้อถิ่น 5 คะแนน 
  6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 5 คะแนน 
  6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกีย่วกบัด้านการบริหารจัดการน้ำ 5 คะแนน 
 รวม 100 คะแนน 
   
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

การติดตามและประเมินผลโครงการ 
    จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 
อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น ผลการ
ประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ผลเป็นดังน้ี  

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

1 การสรปุสถานการณ์การพัฒนา   10 8 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8 
4 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา   5 4 
5 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 30 21 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ   (5) 4 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 3 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้

ถูกต้อง 
(5) 3 

5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 3 
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
(5) 4 

5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ไว้ 

(5) 4 

6 
 

โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำป ี (35) 32 
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นทีน่ำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม (5) 5 
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความ

ยากจน 
(5) 4 

6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(5) 4 

6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ (5) 5 
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นทีน่ำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน

การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
(5) 5 

6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจดัทำงบประมาณรายจา่ยเกี่ยวกับด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

(5) 5 

6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบรหิารจัดการ
น้ำ 

(5) 4 

รวมคะแนน 100 81.0 
     
 
 



๓๐ 
 

  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

 คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์
ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ไม่ควรน้อยกว่าร้อย
ละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขได้คะแนนร้อยละ 81.00 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 
 

 แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา  

1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้
ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ เชิ ง เท ค นิ ค  Demand  (Demand 
Analysis)/Global  Demand หรืออ่ืน ๆ เป็นการวิเคราะห์
โครงการเพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10 
(5) 

8 
(4) 

2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้ม
ที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้
การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand  
(Demand Analysis)/Global  Demand ห รื อ อ่ื น  ๆ  ม า
เชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพ่ือสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5) (4) 

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลข
ต่าง ๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวน
โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิต
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการ
จริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้ 

10 
(5) 

8 
(4) 

2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) ที่ เกิดจาก (1) ได้มีการวิ เคราะห์ ในเชิง
ปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็น
ต้น 

(5) (4) 

 
 
 
 



๓๑ 
 

  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

 แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้
เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง 
ๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่  ตรงต่อความต้องการของประชาชน 
และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มี
ความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ 
วัสดุการดำเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนได้ และ
เป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

10 
(5) 
 
 
 
 
 
 

8 
(4) 

(2) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่
กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) ที่เกิดจาก 1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ 
การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วย
รปูแบบของขอ้มูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5) (4) 

4. ยุ ท ธศ าสตร์  กล ยุ ท ธ์  
แผนงานการพัฒนา 

(1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการ
วิเคราะห์ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์  
Demand (Demand  Analysis) / Global Demand/ Trend 
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) โดยนำไปจัดทำเป็นรูป
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 

5 
(5) 

4 
(4) 

(2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม 
 
 

  

  
 
 
 



๓๒ 
 

  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

 แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5. โค ร งก าร พั ฒ น าต าม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

 
 
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
 
(1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำ
บริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 
(2) โครงการพัฒนาท้ องถิ่นมี วัตถุประสงค์สนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้
ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้ นใน
อนาคต 

30 
 

(5) 
 
 

21 
 

(4)  5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
             โครงการ 
 

 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 

การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน 
(clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพ่ือ
สนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ 

(5) (3) 

 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มี ความ
ชั ด เจนนำไปสู่ การตั้ ง
งบประมาณได้ถูกตอ้ง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้ าหมายต้ องชั ดเจน  สามารถระบุ จำนวนเท่ าใด  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนที่
ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
เมื่อใด  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรอง
หรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ” 
 

(5) (3) 

  
 
 



๓๓ 
 

  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

 แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5. โค ร งก าร พั ฒ น าต าม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

(1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำ
บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการ
ประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การ
ประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสใน
การกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การ
ประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
(2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการในการจัดทำโครงการได้แก่  (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ลดความความเหลื่อมล้ำใน
การพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) 
ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ 
พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น 

 
 

(5) 

 
 

(3)  5.4 มีการประมาณการราคา
ถู กต้ องตามหลั กวิ ธี การ
งบประมาณ 

 5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิด
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้
เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่
คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้ง
หนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว 
ฯลฯ 

(5) (4) 

 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
สอดคล้องกับโครงการ
แ ล ะ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ที่
กำหนดไว้ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้  (3) ระบุสิ่ งที่ต้องการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) (4) 



๓๔ 
 

  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

 แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ (ต่อ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
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 6 .1  โค ร งก าร พั ฒ น า
ท้ อ งถิ่ น ที่ น ำ ไป จั ด ท ำ
งบ ป ระ ม าณ ร าย จ่ า ย
ประจำปีในภาพรวม 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(5) 
 

(5) 

 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ 
งานต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริม
อาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีทีต่ั้งไว้ 

(5) 
 

(4) 

 6.3 โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น ที่ น ำไป จั ดท ำ
งบประมาณรายจ่ายด้าน
การบริหารจัดการอนุรักษ์
ท รั พ ย าก ร ธ ร รม ช าติ  
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน
ต่าง ๆ เพ่ือการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่ งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(5) (4) 

 6.4 โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น ที่ น ำไป จั ดท ำ
งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ
สุขภาวะ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ 
งานต่ าง ๆ ที่ ดำเนิ นการเกี่ ยวกับสุ ขภาวะหรือการ
ดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีทีต่ั้งไว้ 

(5) (5) 

 6.5 โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น ที่ น ำไป จั ดท ำ
งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ
ด้ านการศึ กษ า ศิ ลป ะ 
ศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ 
งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้อถิ่น จำนวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปทีี่ตั้งไว้ 

(5) (5) 



๓๕ 
 

  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

 แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

(ตอ่) 

   

 6.6 โครงการเพ่ื อการ
พั ฒนาท้ องถิ่ นที่ นำไป
จัดทำงบประมาณรายจ่าย
เกี่ ยวกับด้ านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน
ต่าง ๆ  ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือการคมนาคม 
เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตาม
ข้อบัญญตัิ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปทีี่ตั้งไว้ 

(5) (5) 

 6 .7  โครงการพั ฒ นา
ท้ องถิ่ นที่ นำไปจั ดทำ
งบ ประมาณ รายจ่ าย
เกี่ยวกับด้านการบริหาร
จัดการน้ำ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน
ต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง 
ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึง
น้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(5) (4) 

 รวม 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100 81 

 
แนวทางการดำเนินการอ่ืน ๆ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาคือ 
   1)  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 100 
คะแนน 
    - ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน   ควรให้คะแนน 10-9-8-7-6  
    - ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 5   คะแนน ควรให้คะแนนดังนี้ 
           5-4-3-2-1 หรือ 5.0-4.50-4.0-3.50-3.0 
   2) การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 100 
คะแนน 
    - ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน  ควรให้คะแนน 10-9-8-7-6  
    - ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 5   คะแนน ควรให้คะแนนดังนี้ 
           5-4-3-2-1 หรือ 5.0-4.50-4.0-3.50-3.0 
   3) กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดขึ้นเอง 
ทั้งนี้ ต้องให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์คะแนนที่ยึดโยงอย่างต่ำร้อยละ 80 ที่จะต้องได้มากกว่าและน้อยกว่าด้วย/ต้องไม่
กำหนดเมื่อผลรวมแล้วเกณฑ์ต่ำสุดคือ 80 คะแนน หรือร้อยละ 80 เกณฑ์ที่กำหนดไว้ต้องมีน้อยกว่า 80 คะแนน หรือมี
น้อยกว่าร้อยละ 80 



๓๖ 
 

  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควร
น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่
เป็นจริง 
   เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมและดำเนินการให้คะแนนเสร็จสิ้นแล้วให้
จัดทำเป็นประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการ
ให้คะแนนการติดและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอให้
ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศ ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  สามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นลงนาม พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย  
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ  ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

ส่วนที่  ๕ 
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขโดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65  ด้วยระบบ e-plan ซึ่งมรีายละเอียด  ดังนี้  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รายงานผลการดำเนินโครงการตามขอ้บัญญัติ ปี ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 

(รายละเอียดแนบท้าย  ภาค ผนวก) 
 



๓๙ 
 

  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

ส่วนที่ ๖ 
การประเมินความพึงพอใจ   

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุของค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน 
(โครงการ/กิจกรรม) ขององค์กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขารบริหารส่วนตำบลศรีสุข  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ในประเด็นการพัฒนาในภาพรวมและแยกตามยุทธศาสตร์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ไว้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรี
สุข ของปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ  
มีรายละเอียด  ดังนี้   

ประเด็นการพัฒนาในภาพรวม  มีทั้งหมด  ๘  ประเด็น 

       ๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

       ๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

       ๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

       ๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 

       ๕.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

       ๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

       ๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

       ๘.  การแก้ปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชนประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนามีทั้งหมด  ๖  ด้าน  

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๒. การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม และ นันทนาการ 

๓. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

๔. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร  

     ๕.  การพัฒนาสาธารณสุข 

๖. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร 
 

 

 



๔๐ 
 

  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

๑.  วิธีการประเมิน  
๑.๑  กำหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 

-  กำหนดแบบประเมนิความพึงพอใจ 
   ➢ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในประเด็นการพัฒนาใน
ภาพรวมและแยกตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    - สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริการส่วนตำบลศรีสุขทั้ง ๒๔ หมู่บ้านๆละ ๑๐คน/ชุด 
รวมเป็น 240 คน 
 ๑.๒  กำหนดระยะเวลาในการประเมิน 
  -  ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ภายในเดือนธันวาคม) 

๑.๓  ดำเนินการประเมิน 
 -  ลงพื้นที่และทำการสุ่มประเมินประชากรทั้ง  ๒๔  หมู่บ้านๆละ  1๐ คน/ชุด รวมเป็น 240 

คน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบระมาณ  ๒๕๖๕ 

 

 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากรเป้าหมายท่ีทำแบบ

ประเมิน 
1 บ้านลาด 1๐ 
2 บ้านดอนแดง 1๐ 
3 บ้านศรีสุข 1๐ 
4 บ้านนาดี 1๐ 
5 บ้านน้ำเที่ยง 1๐ 
6 บ้านดอนอิจันทร์ 1๐ 
7 บ้านดอนบาก 1๐ 
8 บ้านหนองแคน 1๐ 
9 บ้านหนองหว้า 1๐ 

10 บ้านหนองอิต้ือ 1๐ 
11 บ้านดอนหวาย 1๐ 
12 บ้านดอนขมิ้น 1๐ 
13 บ้านลาดบูรพา 1๐ 
14 บ้านลาดใต้ 1๐ 
15 บ้านหนองอิตื้อใต้ 1๐ 
16 บ้านหนองแคนน้อย 1๐ 
17 บ้านลาดพัฒนา 1๐ 
18 บ้านลาดสมบูรณ์ 1๐ 
19 บ้านศรีสุข 1๐ 
20 บ้านหนองแคน 1๐ 
21 บ้านหนองหว้า 1๐ 
22 บ้านลาดเจริญ 1๐ 
23 บ้านนาดีใต้ 1๐ 
24 บ้านลาดสามัคคี 1๐ 

รวมประชากรเป้าหมาย  
 

๑.๔  เก็บรวบรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการทำแบบประเมิน 
- เก็บรวบรวมแบบประเมินทั้งหมด  24๐  ชุด 
- บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด 24๐  ชุด 



๔๒ 
 

  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

ส่วนที่   ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน   จำนวน   24๐   คน 
 
๒.  เพศ  

๒.๑     ชาย     จำนวน    98  คน  
๒.๒     หญิง        จำนวน    142 คน 

๓.  อายุ 
๓.๑  ต่ำกว่า    ๒๐  ปี      จำนวน    14  คน   

  ๓.๒  ระหว่าง  ๒๑ – ๓๐  ป ี   จำนวน    44 คน   
  ๓.๓  ระหว่าง  ๓๑ – ๔๐  ป ี   จำนวน   25 คน 
  ๓.๔  ระหว่าง  ๔๑ – ๕๐  ป ี      จำนวน   58 คน  

  ๓.๕  ระหว่าง  ๕๑ – ๖๐  ป ี   จำนวน   87 คน 

   ๓.๖  มากกว่า  ๖๑  ปี       จำนวน   12  คน 

 

๔.  การศึกษา 
  ๔.๑  ประถมศึกษา    จำนวน    143  คน   
  ๔.๒  มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า          จำนวน   68  คน   
  ๔.๓  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า          จำนวน    27  คน   
  ๔.๔  ปริญญาตรี       จำนวน    2 คน      

  ๔.๕  สูงกว่าปริญญาตรี       จำนวน    -  คน      
 
๕.  อาชีพหลัก 

  ๕.๑  รับราชการ     จำนวน   2  คน   
  ๕.๒  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    จำนวน   5  คน   
  ๕.๓  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว   จำนวน   19  คน   
  ๕.๔  รับจ้าง     จำนวน   58  คน   
  ๕.๕  นักเรียน/นักศึกษา    จำนวน   7  คน    
  ๕.๖  เกษตรกร     จำนวน   149  คน 
     
 
 
 
 



๔๓ 
 

  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขประเด็นการพัฒนาใน
ภาพรวม 
 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
 

- 31 
(12.92) 

172 
(71.67) 

37 
(15.41) 

- 

๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
 

- 22 
(9.17) 

179 
(74.58) 

39 
(16.25) 

- 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
 

- 24 
(10.00) 

177 
(73.75) 

39 
(16.25) 

- 

๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
 

- 23 
(9.58) 

179 
(74.58) 

38 
(15.42) 

- 

๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

- 11 
(4.58) 

180 
(75.00) 

49 
(20.42) 

 

- 

๖.  การดำเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด  
 

- 23 
(9.58) 

172 
(71.67) 

45 
(18.75) 

- 

๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
 

- 30 
(12.50) 

173 
(72.08) 

37 
(15.42) 

- 

๘.  การแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
  

- 29 
(12.08) 

172 
(71.67) 

39 
(16.25) 

- 

เฉลี่ยรวม - (10.05) (73.13) (16.82) - 



๔๔ 
 

  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

ส่วนที่ ๒/๑ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขแยกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (งานก่อสร้าง) 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
 

- 31 57 139 13 

๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 
 

- - 85 151 4 

๓.  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
 

- 20 193 27 - 

๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
 

- 13 172 55 13 

๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

- 23 9 208 - 

๖.  การดำเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด  
 

- - 8 38 194 

๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
 

7 32 42 78 81 

๘.  การแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
  

- - 58 118 64 

เฉลี่ยรวม 0.36 6.20 32.50 41.77 19.17 
 

 



๔๕ 
 

  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
 

62 165 13 - - 

๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
 

123 89 28 - - 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
 

57 162 21 - - 

๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
 

176 64 - - - 

๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

32 28 140 40 - 

๖.  การดำเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด  
 

106 62 72 - - 

๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
 

13 96 131 - - 

๘.  การแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
  

- 76 151 13 - 

เฉลี่ยรวม 29.64 38.65 28.96 2.76 0.00 
 
 



๔๖ 
 

  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
 

- 13 224 3 - 

๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 
 

11 192 28 9 - 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
 

- 21 201 18 - 

๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
 

10 18 199 13 - 

๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

12 24 178 16 10 

๖.  การดำเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด  
 

- 14 213 13 - 

๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
 

- 23 188 29 - 

๘.  การแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
 

- 78 99 63 - 

เฉลี่ยรวม 1.72 19.95 69.27 8.54 0.52 
 



๔๗ 
 

  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
 

- - 231 9 - 

๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
 

- 12 193 35 - 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
 

- 23 146 71 - 

๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
 

- 21 219 - - 

๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

- - 139 95 6 

๖.  การดำเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด  
 

- - 136 72 32 

๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
 

- - 99 141 - 

๘.  การแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
 

- - 58 178 4 

เฉลี่ยรวม 0.00 2.92 63.59 31.30 2.19 
 
 



๔๘ 
 

  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
 

55 183 2 - - 

๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
 

172 62 6 - - 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
 

84 121 35 - - 

๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
 

158 82 - - - 

๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

213 27 - - - 

๖.  การดำเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด  
 

65 145 30 - - 

๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
 

88 136 16 - - 

๘.  การแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

111 123 6 - - 

เฉลี่ยรวม 49.27 45.78 4.95 0.00 0.00 
 

 



๔๙ 
 

  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร 
 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
 

- 79 105 56 - 

๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
 

45 99 96 - - 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
 

- 135 87 18 - 

๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
 

180 44 16 - - 

๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

- 32 194 14 - 

๖.  การดำเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด  
 

- 77 156 7 - 

๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
 

- 23 201 16 - 

๘.  การแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

- 12 222 6 - 

เฉลี่ยรวม 11.72 26.09 56.09 6.09 0.00 
 



๕๐ 
 

  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

๓.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลศรีสุข ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในประเด็นการพัฒนาในภาพรวมและ

แยกตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 3.1 ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก 

 - พอใจสูงสุด เฉลี่ยรวม ร้อยละ 50.91 (ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข) 

 - พอใจต่ำสุด เฉลี่ยรวม ร้อยละ 0.39   (ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน) 

 3.2 ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  

 - พอใจสูงสุด เฉลี่ยรวม ร้อยละ 92.63 (ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ) 

 - พอใจต่ำสุด เฉลี่ยรวม ร้อยละ 7.65 (ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน) 

๔.  การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยแบ่งช่วงของ

ผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ซึ่งผลการประเมินออกมาอยู่ในระดับ

พอใจมากคิดเป็นร้อยละ 11.84 และระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 73.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕๑ 
 

  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
 

ส่วนที่  ๗ 
 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
๑.  ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖๕) 
 จากการติดตามและประเมิลผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  สามารถ
สรุปได้  ดังนี้ 
 ๑.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่3) พ.ศ.2561   
 ๑.๒  องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

➢  โครงการที่บรรจุในแผน   จำนวน  ๕๐8  โครงการ 
   ➢  ในข้อบัญญัติ  จำนวน  118   โครงการ    
   ➢  สามารถดำเนินการได้     จำนวน  88   โครงการ    

➢  คิดเป็นร้อยละ  74.5 
 
๒.  ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖๕) 
 จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีสุข  สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
 ๒.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไข
เพ่ิมเตมิ (ฉบับที่3) พ.ศ.2561   
 ๒.๒  องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 74.5  
 
๓.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕6๕ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก 

- พอใจสูงสุด เฉลี่ยรวม ร้อยละ 50.91 (ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข) 

 - พอใจต่ำสุด เฉลี่ยรวม ร้อยละ 0.39   (ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน) 

 ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  

 - พอใจสูงสุด เฉลี่ยรวม ร้อยละ 92.63 (ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ) 

 - พอใจต่ำสุด เฉลี่ยรวม ร้อยละ 7.65 (ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน) 

 
 
 



๕๒ 
 

  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

๔.  ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข มีข้อร้องเรียนและตรวจสอบการดำเนินงานโครงการต่างๆ และมีข้อร้อง
ทุกข์ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการแก้ไขให้  เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการแก้ไข
แล้ว  ประชาชนก็เกิดความพึงพอใจหากปัญหาที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ก็ทำให้
การปฏิบัติงานล่าช้าออกไปอีกทำให้ประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าท่ีควร 
๕.  ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 

๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล มีดังนี้ 
ปัญหา 
๑) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงิน

อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการทำงานยังมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ 
๓)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก   
อุปสรรค 
๑) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและ

ความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด ต้องรองบประมาณเงินอุดหนุนจากสำนักงบประมาณ 
๕.2 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 

  ปัญหา 
๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่

ไม่สอดคล้องกับกับความต้องการของประชาชนคือเวลาประชาคมต้อการโครงการหนึ่งแต่เดือนร้อนอีกอย่างหนึ่ง 
 ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   
  อุปสรรค 

๑)  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ท้ังหมด  

๒)  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบาง
รายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
๖. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ 

  1. จำนวนโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมากนำมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ได้ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2. โครงการที่ดำเนินการเน้นหนักไปทางยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เมื่อเทียบกับ
ยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ควรบรรจุโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณให้มีความเหมาะสมทั้งด้านการเกษตรด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิตรวมทั้งด้านสาธารณสุขเพ่ือประโยชน์ของประชาชนด้านความเป็นอยู่และสาธารณูปการที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และมุ่งส่งเสริม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 



๕๓ 
 

  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

               3. ผู้บริหารท้องถิ่นควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้
งบประมาณ เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่ไดเ้กิดความล่าช้าข้ามปีงบประมาณทำให้ประชาชนเสียโอกาสในการ
ใช้ประโยชน์จากงานก่อสร้างด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควรดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณนั้นๆซึ่งถ้าไม่รีบ
ดำเนินการก็จะกระทบโครงสร้างพ้ืนฐาน(งานก่อสร้าง)ของปีงบประมาณถัดไปด้วย เพราะอาจทำให้ประชาชนไม่พึง
พอใจในการดำเนินงาน ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน 
   4. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง ดำเนินการ ซึ่ง
จะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
การบริการประชาชน 

๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ีเพียงพอ  
สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี    

๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและ
ถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  ๓)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 

๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบล 
จากข้อเสนอแนะดังกล่าว  หากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขสามารถดำสามารถดำเนินการได้  จะ

ส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๔ 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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