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ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  

 
 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๒๙  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว   และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  นั้น 

 

  บัดนี้    เทศบาลต าบลส าโรง   อ าเภอส าโรง   จังหวัดอุบลราชธานี  ได้รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อสภา
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ค าน า 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด 
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงาน ผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอ
ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง ปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี      
  ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าโรง  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าโรงประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตาม 
ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการให้กับ ประชาชน
ได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด      
 
 
 
        คณะกรรมการติดตามและประเมินผล   
        แผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าโรง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

            หน้า 
ส่วนที่ 1  บทน า            1 
ส่วนที่  2  แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา   12 
ส่วนที่  3  ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน   20 
ส่วนที่  4  ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าโรง      29 
ส่วนที่  5  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม        43 
ส่วนที่  6  สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     45 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
   
 

  ส่วนท่ี  ๑ 
บทน ำ 

 
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี

จุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืน ๆ 
ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้
ความส าคัญ ดังนี้ 

 1.ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่ นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 

 2.ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 

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

 4.ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบใน
การด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้  และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อ
รอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพ่ือให้ เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่ งส่งผลให้ เ กิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง   

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าโรง จึงได้ด าเนินการ     



๒ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
   
 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  

 
๑.  ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง
แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูก
ก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือ
ทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  
นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้
ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่
ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัย
น าเข้าหรือทรัพยากรที่ ใช้ โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะ
กระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

 
2.  ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสาม
ปี และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายขาด
เงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็
ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือ
การใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทาง
ในการจัดท างบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 



๓ 
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๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย  และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่
จะให้เงินอุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น า
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และต้ังงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม 
หรือเงินกู ้

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และงบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบ
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่
จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุด
และลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้
พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ
สิ่ งเหล่ านี้ จะถูกค้นพบเพ่ือให้ เกิดการพัฒนาท้ องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่ งส่ งผลให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

 

3.  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

ประเมินผล 
๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 



๔ 
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4.  ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
ประเมินผล 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 ข้อ ๒๘  
ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ

คัดเลือกอีกก็ได ้
ขั้นตอนที่ ๒    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29 (3)  

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม

ทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน  สิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) 
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ผังขั้นตอนการด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

คณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น  
ซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล

แผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 
 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

 

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 

ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยใน 
สิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำว และต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำ ไม่น้อย
กว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี   
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5.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
ประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริการส่วนต าบลทุ่งเทิง ได้ก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริการส่วนต าบลทุ่งเทิง โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕
62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้ 

๔.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า  (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome 
and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลำ (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ควำมสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบลแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ควำมพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้ องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ควำมก้ำวหน้ำ  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน
มีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  มี
แหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง  

๒)  ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส

ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดี
ขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
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๔)  ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 
  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน

ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   
๕)  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย  สภาพแว้ดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ
ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลุดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     

๖)  ด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ

การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยม
ที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภำพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม ่

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาลต าบล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ 
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม 

ถูกต้องหรือไม ่ 
๔.๒  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลต าบล นั้น
มีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลต าบล และเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  
เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 



๘ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
   
 

(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอก
นี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัย

ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  
เช่น  การวิเคราห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๔.๓  กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลส ำโรง  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) รวมทั้งที่ เพ่ิมเติม

เปลี่ยนแปลง  
๔.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๔.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๔.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 

6.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
ประเมินผล 

  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วงิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๒ 
ประการ  ดังนี้ 

๕.๑  ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
ดังนี้ 

ระยะ  12  เดือน 
(๑) เดือน  ตุลาคม  –  กันยายน    

 
        



๙ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
   
 

   (๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งทีใ่ช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวีธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์       

ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริง
หรือไม่ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ 
โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

 

๕.๒  วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
(๑)  กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนสามปี แผนการ

ด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
7.  เครื่องมือที่ใช้ในการตดิตามและประเมินผล 

ประเมินผล 

  สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล ดังนี้   

๖.๑  กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในกำรปฏิบัติงำน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 

2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตำมคู่มือกรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๑๐ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
   
 

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

๖.๒  กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ

ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบล ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลใน  
ภาพรวม 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาลต าบล 
(ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
 

๖.๓  กำรติดตำมประเมินผลรำยโครงกำร   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
8.  ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

ประเมินผล 

  ๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน 
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบั ติมีจุดแข็ ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผล
การวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
น านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน า โครงการไปปฏิบัติประสบ

http://www.dla.go.th/
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ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้ เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ไดผ้ลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก กค็วรยกเลิกท้ิงเสีย     
 
9.คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลส ำโรง 

   ประเมินผล 

๑. นายระพิน  แก้วค าชาติ ต าแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง เขตท่ี ๒ ประธาน 
๒. นายสนอง  ป้อมพิทักษ์ ต าแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง เขตที่ ๒ กรรมการ 
๓. นายสมศรี  สิมาวัน  ต าแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง เขตที่ ๑ กรรมการ 
๔. นายบุญจันทร์  นักรู้  ต าแหน่ง  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น     กรรมการ 
๕. นางเรวดี  ค าลี  ต าแหน่ง  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น      กรรมการ 
๖. นางพิสมัย  จันทาโทอ่อน ต าแหน่ง  ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
๗. นางพรรณพิศ  พิมพ์หล่อ ต าแหน่ง  ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
๘. ผู้อ านวยการกองคลัง/รก.ผู้อ านวยกองคลัง     กรรมการ 
๙. หัวหน้าส านักปลัด/รก.หัวหน้าส านักปลัด       เลขานุการคณะกรรมการ 
๑๐. นายประสาท  ทุมมานาม ต าแหน่ง   ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๑๐. นางจันทร์เพ็ญ  ปราบจันดี  ต าแหน่ง   ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 

     
********************************** 
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ส่วนท่ี ๒ 
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน

ว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  
แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนว
ทางการการพัฒนา นโยบายผุ้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1.แผนยุทธศาสตร์ 

 

๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   
เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่ง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) ได้ประกาศมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 
ธันวาคม พ.ศ.2559  โดยทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
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๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วน

ร่วมของประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  
รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการ
ประชาชน  ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่ง
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
  นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
  นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
  นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
  นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
  นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือ
ร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ   ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการ
จัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิม
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี 
๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการ
เป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการ
ด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพฒันาอย่างยั่งยืน”    

วัตถุประสงค์  
๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
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๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    
ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ
รายไดป้านกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 
๒๐ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 
ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

 
๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลั วต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออก ไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน



๑๕ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  
 พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไดแ้ถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา ในวัน

พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 
       ประกอบด้วยนโยบายหลัก  ๑2  ด้าน  ดังนี้ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  
๓. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
๖. การพัฒนาพนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  
๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
๑๐. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

        นโยบายเร่งด่วน  ๑2  เรื่อง  ดังนี้ 
  ๑. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน  

๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
๓. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  
๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่  
๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 
๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  
๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  
๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  
๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน  

 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ  
มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน  า และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน  าท่่วมและขาดแคลนน  า การสร้างงานและรายได้
จากการท่่องเท่ี่ยวให้มากขึ น 
 



๑๖ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 โครงการท่ี่ส าคัญ (Flagship Project) 
 (๑)  โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินท่รีย์ในทุ่่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
 (๒)  โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
 (๓)  โครงการพัฒนาเส้นท่างท่่องเท่ี่ยวอารยธรรมขอม 
 (๔)  โครงการจัดการผลิตเอท่านอลในภาคอีสาน 
 (๕)  โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาท่างไกล 
 (๖)  โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
 (๗)  โครงการฟื้นฟูลุ่มน  าชีตอนบนและลุ่มน  ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตท่ี่ยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์  ""ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ  การท่่องเท่ี่ยวและการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล” 
 เป้าประสงค์รวม 
 (๑) เพ่ิมผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูปเพ่ิมช่องท่างการตลาด ท่ั งใน
และต่างประเท่ศ ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
 (๒) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่่องเท่ี่ยวท่ี่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างการบริหารจัดการการมีส่วนร่วม
ขององค์กรปกครองส่วนท่้องถิน่และชุมชนในแหล่งท่่องเท่ี่ยว 
 (๓)  สร้างเครือข่ายการค้ากลุ่มจังหวัดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนด้วยระบบโลจิสติกส ์
(Logistics) ท่ี่มีประสิท่ธิภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 (๑)  พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด 
 (๒)  พัฒนาคุณภาพการท่่องเท่ี่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานและยั่งยืน 
 (๓)  พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนครบวงจรและได้
มาตรฐานสากล 
 ต าแหน่งการพัฒนา 
 (๑)  ข้าวหอมมะลิคุณภาพ 
 (๒)  การค้าชายแดน 
 (๓)  การท่่องเท่ี่ยว 
 
๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดอุบลราชธานี 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 
วิสัยทัศน์ “วิสัยทัศน์จังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนเข้มแข็ง   เมืองน่าอยู่  เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว  

การเกษตรมีศักยภาพ” 
พันธกิจ/เป้าประสงค์ 

1. ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพ่ิมข้ึน 
3. พัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
ค่านิยม 
เพ่ือกระตุ้นและโน้มน้าวใจให้บุคลากรในจังหวัดเกิดความกระตือรือร้นที่จะมีค่านิยมในการ

ปฏิบัติงาน และมีพฤติกรรมการท างานในทิศทางเดียวกันและเพ่ือเป็นการช่วยส่งเสริมให้กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
ประสบความส าเร็จ สะดวกและรวดเร็วขึ้น จึงก าหนดค่านิยมร่วม ดังนี้  



๑๗ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

“ท ำงำนบนฐำนข้อมูล เพิ่มพูนควำมรู้ ยึดม่ันคุณธรรม”  
ยุทธศาสตร ์ :  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้     

  1.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
  2.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
  3.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
   4.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
   6.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอส าโรง  
วิสัยทัศน์ 
“เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง การเกษตรอินทรีย์มีคุณภาพ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชน อยู่ดี มีสุข” 
ประเด็นการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1  การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2  การเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและด้านความมั่นคงเพ่ือประชาชนมีความ 

 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3  การพัฒนาคุณภาพเกษตรอินทรีย์ และการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4  การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5  การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ภายใต้หลักปรัชญา 

 ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นการพัฒนาที่ 6  การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  

และแนวทางการพัฒนาวิสัยทัศน์ 
 

8.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง 
 

8.1.1.วิสัยทศัน์ของเทศบาลต าบลส าโรง  
“ ต าบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม งามล้ าประเพณี คุณภาพชีวิตดี และการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม” 
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น (MISSION) 
 (๑)  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่โดยได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอกับความต้องการของประชาชน   เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
 (๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 (๓)  สร้างเศรษฐกิจชุมชน  สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
 (๔)  พัฒนาประสิทธิภาพเพ่ิมบทบาทของเทศบาลในด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขข้ัน

พ้ืนฐาน 
 (๕) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 (๖)  สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดี   เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 



๑๘ 
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 (๗) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสนับสนุน 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
ในเทศบาล 

8.1.2.ยุทธศาสตร์และกลยุทธการพัฒนา 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และบ ารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข 
4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.1.3.เป้าประสงค์ 
๑. การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปโภคเพียงพอและทั่วถึง 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา อนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. สร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน ประชาชนพึ่งตนเองได้ และปัญหาความยากจนลดลง 
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานต่างๆ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

ตามแนวธรรมาภิบาล 
๕. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
๖. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลภาวะ และมีความยั่งยืน 

 8.2.2.กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน และทางระบายน้ า 
๒) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาและขยายเขตประปา 
๓) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
๔) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่าง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบ ารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑) พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ 
๒) ส่งเสริมและบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข 
๑) ส่งเสริม สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ การเกษตร กิจการพาณิชย์ การท่องเที่ยวและการลงทุน 
๓) ส่งเสริมสุขภาพ การสาธารณสุขและการกีฬา 
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1) สรางระบบการบรหิารจัดการที่ดี    
2) พัฒนาระบบการบริหารงานคลัง  
3) พัฒนาทกัษะและศักยภาพของบุคลากร  
4) พัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชน 
๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 



๑๙ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

     1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ ซึ่งสถาบันหลักของชาติ   
      2) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกัน ระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้อง
กับความม่ันคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑) ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
2) คุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและที่สาธารณะ 
 
 

**************************** 



๒๐ 
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ส่วนท่ี ๓ 
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

(Performance  Indicators) 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าโรง ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้
ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา โดยใช้แบบการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนั้นในส่วนของการวัดผลได้พิจารณาใช้แบบ      
ในการวัดผล ดังนี้ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
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1. แนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกบัด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

18 
3 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 2 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) 2 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) 1 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) 1 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) 2 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 2 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 2 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) 3 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

17 
5 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) 2 

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

 (๓) 2 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) 2 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) 3 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓) 3 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

56 
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สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 9 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) 9 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) 5 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) 5 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕) 5 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) 5 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) 5 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) 5 

รวมคะแนน ๑๐๐ 91 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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2.แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ 9 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 7 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 9 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ 9 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด 
วัตถุประสงค์
สอดคล้อง กับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิต ของ
โครงการ) มีความ 
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิต ของ
โครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว 
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

56 
4 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงาน ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด า เนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
เมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม 
ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใคร คือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 4 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่า เทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 4 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึด วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การ พัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี 
คุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาค และความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่าง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่
มีประสิทธิภาพ 

(5) 5 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 5 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) 5 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) 5 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 5 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) 5 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕) 5 

รวมคะแนน ๑๐๐ 90 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ส่วนท่ี  4 
ผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลสําโรง 

 
เทศบาลต าบลส าโรง ไดด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและ แผนพัฒนาโดยการตาม         

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปขึ้น เพ่ือเปนคาใชจายของเทศบาลต าบล ใหตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบัง
คับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนด ภายใตแผนการด าเนินงานประจ าป ทั้งนี้ เทศบาลต าบล 
สามารถสรุปผลการด าเนินงานได  

 
๑.  ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าโรง ไดด าเนินการติดตามและ

ประเมินแผลพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใต แผนยุทธศาสตร และแผนพัฒนาสามป ทั้งนี้ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันา (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

ดังนั้น เพ่ือใหการด าเนินงานติดตามและประเมินผลเปนไปตามวัตถุประสงค คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าโรง จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ต าบลส าโรง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ดังนี้    

 
 
 
 

 
 

 
 



๒๙ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ผลการติดตามผลดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕6๒ ปี ๒๕6๓ 

ปี ๒๕6๔ ปี ๒๕6๕ โครงการ 
ตามแผนฯ 

โครงการที่
ดําเนินงาน 

โครงการ 
ตามแผนฯ 

โครงการที่
ดําเนินงาน 

โครงการ 
ตามแผนฯ 

โครงการที่
ดําเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๐๓ ๑๓ 122 52 105 21 ยังไม่ถึงปีงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพฒันาและบ ารุงรักษา ศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

๒๑ ๓ 18 - 16 8 
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพฒันาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและ
สาธารณสุข 

๘๕ ๒๔ 42 11 33 8 
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑๑๐ ๒๕ 
62 14 

22 1 
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การสร้างเสริมความมั่นคงและรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๑๘ ๕ 11 1 18 3 
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕๐ ๔๓ 48 2 12 1   
รวม ๓๘๗ ๑๑๓ 303 80 206 39   

คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  ๒๙.๒๐  26.40  18.93   

 
 

 
 
 
 

 
 



๓๐ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

บัญชีโครงการ 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

เทศบาลตําบลสําโรง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที ่
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้นหนองสองห้อง 
หมู่ที่ ๔ ต าบลส าโรง (สายบา้นนายเรณู – วัด
บ้านหนองสองห้อง) 

กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม.  - - ๑๒๑,๐๐๐ ๑๒๑,๐๐๐ กองช่าง 

 

2 โครงการปรับปรุงถนน คสล. บา้นแกเจริญ หมู่
ที่ ๑๐ (จากทางหลวงสาย ๒๑๗๘ ถึงบ้านนาง
มะลิ) 

กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๘ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.  - - ๒๓๗,๐๐๐ ๒๒๒,๘๐๓.๓๙ กองช่าง 

 

3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนยาง หมู่ที่ 
๗ ต าบลส าโรง (จากถนน อบ ๒๐๐๓ – นา
นายถวิล) 

กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.  - - 57,000 56,500 กองช่าง 

 

4 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้าน
โนนสวรรค์ (จากสาย อบ๒๐๕๒ – ถนนสาย
โนนสวรรค์ถึงขามป้อม) 

กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมวางท่อ 
คสล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ 
ม. 

 - - ๙๑,๐๐๐ ๙๐,๕๐๐ กองช่าง 

 

5 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าบ้านหว้าน หมู่ที่ ๒ ก่อสร้างถังเก็บน้ าบ้านหว้าน 
หมู่ที่ ๒ ขนาด ๖๐ ลบ.ม.  - - ๓๓๗,๐๐๐ ๓๓๖,๕๐๐ กองช่าง 

 

๖ โครงการขยายเขตประปาบา้นนาเจริญ หมู่ที่ 
๑๑ 

ขนาดท่อ PVC Dai ๒ นิ้ว 
ชัน ๘.๕ ยาว ๒๘๐ ม.  - - ๓๙,๐๐๐ ๓๘,๗๕๐ กองช่าง 

 

 



๓๑ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที ่
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

7 โครงการขยายเขตประปาบา้นบรูพา  หมู่ที่ ๙ 
ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จงัหวัดอุบลราชธาน ี

ขนาดท่อ PVC Dai ๒ นิ้ว 
ชัน ๘.๕ ยาว ๒๘๐ ม.  - - 41,000 40,750 กองช่าง  

8 โครงการปรับปรุงถนน  คสล.บา้นหนองสอง
ห้อง หมู่ที่ ๔ ซอยหลังสนามฟุตบอล (ช่วงบา้น 
ด.ต.เสถียร เลือกนารี และช่วงบา้นนายนิพนธ์ 
ธานี) ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัด
อุบลราชธาน ี

กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๕ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. (ไม่มีรอยต่อ
ตามยาวและไหลท่างลูกรัง)  - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองช่าง 

จ่ายขาดเงิน
สะสม ครั้ง

ที่ ๑ 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นส าโรง หมู่ที่ 
๑ (หลังโรงเรียนบา้นส าโรงคุรุประชาสามัคคี) 
ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จงัหวัดอุบลราชธานี 

กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมไหล่
ทางลูกรังความกว้างเฉลี่ย 
๐.๕๐ ม. 

 - - ๒๑๖,๐๐๐ 215,000 กองช่าง 
จ่ายขาดเงิน
สะสม ครั้ง

ที่ ๒ 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้นหว้าน หมู่ที่ ๒ 
(ต่อจากถนน คสล. เดิม ทางไปนา 
นางสะกล บุญทอน) ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง 
จังหวัดอุบลราชธานี  

กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมไหล่
ทางลูกรังความกว้างเฉลี่ย 
๐.๕๐ ม. 

 - - ๒๑๖,๐๐๐ 215,000 กองช่าง 
จ่ายขาดเงิน
สะสม ครั้ง

ที่ ๒ 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นโนนสวน หมู่
ที่ ๓ (เลียบล าห้วยผบั) ต าบลส าโรง อ าเภอ
ส าโรง จงัหวัดอุบลราชธาน ี

กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมไหล่
ทางลูกรังความกว้างเฉลี่ย 
๐.๕๐ ม. และวางท่อ คสล. 
ขนาด ๐.๔๐ม. 
 

 - - ๒๓๔,๐๐๐ 233,000 กองช่าง 
จ่ายขาดเงิน
สะสม ครั้ง

ที่ ๒ 

 
 



๓๒ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที ่
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

12 โครงการปรับปรุงถนน คสล. บา้นผบัแล้ง หมู่ที่ 
๖ (ข้างวัดบา้นผับแลง้ด้านทิศตะวันตก) ต าบล
ส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. พร้อมไหล่ทาง
ลูกรังความกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ 
ม. และวางท่อ คสล. ขนาด 
๐.๕๐ม. 

 - - ๑๘๘,๐๐๐ ๑๘๓,๒๕๒ กองช่าง 
จ่ายขาดเงิน
สะสม ครั้ง

ที่ ๒ 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นโนนยาง หมู่ที่ 
๗ (ต่อจากถนน คสล.เดิมไปหนองตาด้วง) 
ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จงัหวัดอุบลราชธานี 

กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมไหล่
ทางลูกรังความกว้างเฉลี่ย 
๐.๕๐ ม. และถมดินคันทาง
หนา ๐.๒๐ ม. 

 - - ๒๒๕,๐๐๐ 224,000 กองช่าง 
จ่ายขาดเงิน
สะสม ครั้ง

ที่ ๒ 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นแคน หมู่ที่ ๘ 
(จากแยกทางหลวง ๒๑๗๘ ข้างร้านส าโรง
อะไหล่) ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัด
อุบลราชธาน ี

กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมไหล่
ทางลูกรังความกว้างเฉลี่ย 
๐.๕๐ ม. 

 - - ๒๑๖,๐๐๐ 215,000 กองช่าง 
จ่ายขาดเงิน
สะสม ครั้ง

ที่ ๒ 

15 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านบูรพา หมู่ที่ ๙ 
(จากนานายจันดี ดวงชนิตย์ – แยกทางหลวง
สาย ๒๐๐๓) ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๓๐๐ 
ม. พร้อมถมดินคันทางสงู
เฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ลูกรังผิว
จราจรหนา ๐.๑๕ ม. 

 - - ๘๔,๐๐๐ 83,000 กองช่าง 
จ่ายขาดเงิน
สะสม ครั้ง

ที่ ๒ 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นนาเจริญ หมู่
ที่ ๑๑ (ต่อจากถนน คสล.เดิม – นานายหนูกร 
นนทะสิงห์) ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัด
อุบลราชธาน ี

กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมไหล่
ทางลูกรังความกว้างเฉลี่ย 
๐.๕๐ ม. 

 - - ๒๑๖,๐๐๐ 215,000 กองช่าง 
จ่ายขาดเงิน
สะสม ครั้ง

ที่ ๒ 

 



๓๓ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที ่
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

17 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ที่ ๑๒ (สายนานายประมวล ทาราศรี) 
ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จงัหวัดอุบลราชธานี 

กว้าง ๔  ม. ยาว ๖๕๐ ม. 
ลูกรังผิวจราจรหนา ๐.๑๕ 
ม. 

 - - ๘๖,๐๐๐ 85,000 กองช่าง 
จ่ายขาดเงิน
สะสม ครั้ง

ที่ ๒ 
18 โครงการขุดลอกหนองข่า บ้านผบัแล้ง หมู่ที่ ๖ 

ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จงัหวัดอุบลราชธานี 
กว้าง ๔๔ ม. ยาว ๕๑ ม. 
ความลึก ๒ ม. ความลาด
เอียง ๑:1:5 

 - - ๑๗๑,๐๐๐ 102,000 กองช่าง 
จ่ายขาดเงิน
สะสม ครั้ง

ที่ ๒ 
19 โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลกดุชี บา้นส าโรง 

หมู่ที่ ๑ ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัด
อุบลราชธาน ี

ขนาดความลึกบ่อไมน่้อย
กว่า ๔๒.๕๐ ม. ท่อ PVC 
เส้นผ่าศนูย์กลาง ๒ นิ้ว 
พร้อมเครื่องสูบน้ าแบบจม 
ขนาด ๓ แรงม้า(HP) เดิน
ท่อน้ า PVC ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น 
๘.๕ ความยาว ๒๕๐ ม. 

- -  ๑๒๐,๐๐๐ - กองช่าง 
จ่ายขาดเงิน
สะสม ครั้ง

ที่ ๒ 

20 โครงการก่อสร้างถังกรองน้ าประปาหมู่บา้น 
บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๕ ต าบลส าโรง อ าเภอ
ส าโรง จงัหวัดอุบลราชธาน ี

ถังกรองเหล็กขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง ๔๘ นิ้ว 
หนา ๖ มม. อัตราการกรอง 
๑๐,๐๐๐ – ๑๒,๐๐๐ ลิตร/
ชม. พร้อมอุปกรณ์หน้าวาล์ว
และระบบท่อ 

 - - ๑๒๕,๐๐๐ 124,500 กองช่าง 
จ่ายขาดเงิน
สะสม ครั้ง

ที่ ๒ 

 
 
 



๓๔ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที ่ ผลการด าเนนิการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า (หนองดง) 
บ้านบูรพา หมู่ที่ ๙ ต.ส าโรง อ.ส าโรง  
จ.อุบลราชธาน ี

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
แรงต่ า  - - 100,000 86,273.03 กองช่าง 

 

2 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า บ้านนา
เจริญ หมู่ที่ ๑๑ ต.ส าโรง อ.ส าโรง  
จ.อุบลราชธาน ี

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
แรงต่ า  - - 100,000 100,000 กองช่าง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๓๕ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาและบํารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที ่
ผลการดําเนินการ งบประมาณตาม

เทศบัญญัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

ที่ว่าการอ าเภอส าโรง - -  ๓๐,000 - ส านักปลัด  

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาและบํารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศึกษา 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที ่
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

๑ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ เทศบาลต าบลส าโรง 
 - - 50,000 49,955 

กอง
การศึกษา 

 

๒ โครงการสารสัมพนัธ์วนัวิชาการประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

ศพด.บูรพา 
- -  ๒0,000 - 

กอง
การศึกษา 

 

๓ โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

รร.ในเขตพื้นที่ 
 - - ๗๔๖,๒๙๐ 746,290 

กอง
การศึกษา 

 

4 เงินอุดหนุนส่วนราชการส าหรับสนับสนนุ
อาหารกลางวันให้กับโรงเรียน 

รร.ในเขตพื้นที่ 
 - - ๑,๗๔๔,๐๐๐ ๑,๖๓๔,๓๐๐ 

กอง
การศึกษา 

 

 
 



๓๖ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

     ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาและบํารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที ่
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

๑ ค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา งานประเพณี 
และวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ 

ต าบลส าโรง 
- -  ๑๐๐,000 - 

กอง
การศึกษา 

 

๒ โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
เด็กและเยาวชนในเขตต าบลส าโรง 

ต าบลส าโรง 
- -  ๒๐,๐๐๐ - 

กอง
การศึกษา 

 

๓ ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีของเทศบาลต าบลส าโรง ต าบลส าโรง 
- -  ๓๐,000 - 

กอง
การศึกษา 

 

 

     ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาและบํารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที ่
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

๔ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนสานสัมพนัธ์เทศบาลต าบลส าโรงคัพ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ต าบลส าโรง 
 - - 150,000 99,752 

กอง
การศึกษา 

 

๕ โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพนัธ์ระหว่างศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลส าโรง 

ต าบลส าโรง 
- -  ๒0,000 - 

กอง
การศึกษา 

 

 
 



๓๗ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

     ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาและบํารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที ่
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

๑ โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองเทา 

ศพด.หนองเทา 
 - - ๓๔๑,๐๐๐ 339,271 

กองช่าง, 
กอง

การศึกษา 

 

 
     ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสาธารณสุข 
     แผนงานงบกลาง 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที ่
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

๑ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส์ ต าบลส าโรง  - - ๙๐,๐๐๐ 66,000 ส านักปลัด  
๒ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูพ้ิการ ต าบลส าโรง  - - ๒,๔๐๐,๐๐๐ 1,855,200 ส านักปลัด  
๓ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ ต าบลส าโรง  - - ๗,๔๖๐,๔๐๐ 7,174,400 ส านักปลัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

     ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสาธารณสุข 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที ่
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

๑ โครงการวันผูสู้งอาย ุ ต าบลส าโรง - -  ๘๐,๐๐๐ - ส านักปลัด  
๒ โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สงูอายุ ผู้พิการ 

และผู้ด้อยโอกาส 
ต าบลส าโรง 

- - 
 

๓๐,๐๐๐ 
- 

ส านักปลัด  

๓ โครงการอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี ต าบลส าโรง - -  ๒๐,๐๐๐ - ส านักปลัด  
 
     ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสาธารณสุข 
     แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที ่
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

๑ โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ต าบลส าโรง  - - ๑๕0,000 129,737.90 ส านักปลัด  
๒ ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
ต าบลส าโรง  

- - 
๖๔๘,000 547,860 ส านักปลัด 

 

3 โครงการขับเคลื่อนสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสนุัขบ้าตาม 
พระปนิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลักษณ์ อัครราช
กุมารี 

ต าบลส าโรง  - - 40,000 30,000 ส านักปลัด 

 

4 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ต าบลส าโรง 
- - 

 
๓๐,๐๐๐ 

- ส านักปลัด 
 

 



๓๙ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

     ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสาธารณสุข 
     แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที ่
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

5 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา้ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
 

ต าบลส าโรง - -  ๑๔,๐๐๐ - ส านักปลัด 

 

6 ส าหรับการด าเนนิงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

ต าบลส าโรง 
 - - 240,000 240,000 ส านักปลัด 

 

๗ โครงการศูนย์ปฏบิัติการร่วมในการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID 19) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอส าโรง จังหวัดอบุลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ต าบลส าโรง 

 - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

     ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที ่
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการสนบัสนนุศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง อ.ส าโรง จ.อุบลฯ) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   

ต าบลส าโรง 

 - - ๓๐,000 27,000 ส านักปลัด 

 

2 โครงการจัดท าแผนพฒันา การติดตาม
ประเมินผลแผนพฒันา และการประสาน
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าโรง 

ต าบลส าโรง 
- -  ๓๐,๐๐๐ - ส านักปลัด 

 

3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการเลือกตั้ง 
 

ต าบลส าโรง 
- -  

๕๐๐,๐๐๐ 
- ส านักปลัด 

 

4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผูบ้ริหารท้องถิ่น 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของ
เทศบาลต าบลส าโรง 

ต าบลส าโรง 

- -  ๑๕๐,๐๐๐ - ส านักปลัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

     ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     แผนงานบริหารงานคลัง 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที ่
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน LTAX ๓๐๐๐ และโปรแกรม
ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX 
CIS ของเทศบาลต าบลส าโรง 

ต าบลส าโรง 

- -  ๑๐0,000 - กองคลัง  

 
     ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การสร้างเสริมความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 
     แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที ่
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ต าบลส าโรง 
 - - ๑0,000 5,925 ส านักปลัด 

 

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

ต าบลส าโรง 
 - - ๑0,000 

ด าเนินการโดยไม่
ใช้จ่ายงบประมาณ 

ส านักปลัด 
 

3 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยที่เกิดอัคคีภัย 

ต าบลส าโรง 
 - - ๒๐,๐๐๐ 20,000 ส านักปลัด 

 

4 โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

ต าบลส าโรง 
- -  ๑๐๐,๐๐๐ - ส านักปลัด 

 

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของ
อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ต าบลส าโรง 
- -  ๑๐๐,๐๐๐ - ส านักปลัด 

 



๔๒ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

   ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การสร้างเสริมความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที ่
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการบูรณาการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ต าบลส าโรง 
- -  ๑๕,๐๐๐ - ส านักปลัด 

 

 
     ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     แผนงานการเกษตร 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที ่
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการส่งเสริมสนบัสนุนศนูยบ์ริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล
ส าโรง 

ต าบลส าโรง 
- -  ๒0,000 - ส านักปลัด 

 

2 โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี 

ต าบลส าโรง 

- -  10,000 - ส านักปลัด 

 

3 โครงการคลองสวย น้ าใส คนไทยมีสุข 
ปีงบประมาณ 2563 

บ้านหนองเทา หมู่ 5  
 

- - ๑๐,๐๐๐ 9,532 ส านักปลัด 
 

โครงการที่ปรากฏในเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจําป ี พ.ศ.  ๒๕๖๓  จํานวน  ๖๐ โครงการ 
ดําเนินการเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสนิ       จํานวน  39 โครงการ 
  คิดเป็นร้อยละ  39 × ๑๐๐ =  65  %  
              ๖๐ 



๔๓ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ส่วนท่ี  5 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ด าเนินการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งต าบล อ าเภอ  
เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น หมู่บ้านบางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ใน อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์
ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่ เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน   การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี ้
 
๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   

 

  เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  
เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบู รณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ 
 ๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 

(๑)  มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พ้ืนที่  เช่น  อ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ปศุสัตว์อ าเภอ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ  โรงพยาบาล  สาธารณสุขอ าเภอ เป็นต้น 

(๓)  มีองค์กรรัฐวิสากิจในพื้นที่  เช่น  ธนาคาร 1 แห่ง , ไปรษณีย์ 1 แห่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 แห่ง     
(๔)  มีสถานศึกษาทั้งระดับประถม และมัธยมศึกษา ในพ้ืนที่  
(๒)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

    (๓)  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 
-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
-โทรศัพท์ในเขตพ้ืนที่  
-ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์   
๑.๒ อุปสรรค (T : Threat) 
(๑) มีการอพยพย้ายถิ่นของคนต่างถิ่นและแรงงานต่างด้าวเข้ามาเพ่ือมาประกอบอาชีพ 
(2) เทศบาล มีงบประมาณจ ากัดเม่ือเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่

ของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 
    
2.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  

 

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือ
จุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง และจุดอ่อน  
โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  



๔๔ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

๒.๑จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑) ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(๒) ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน 
(๓) ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
(4) มีตลาดสด 2 แห่ง สถานีบริการน้ ามัน 4 แห่ง แห่ง อ่ืนๆ  
(5) ลักษณะทางสังคมของเทศบาลต าบลส าโรง มีลักษณะเป็นกึ่งสังคมเมืองกึ่งสังคมชนบท  
ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง นับถือศาสนาพุทธ  
(6) มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
(7) ไม่มีปัญหาด้านความสงบ ความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
(8) ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
(9) มีระบบประปาเพ่ิมขึ้นท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
(๑0) เทศบาล มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน 
(๑1)  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
(๑2)  มีวัด 7  แห่ง ส านักสงฆ์ 1 แห่ง   
(๑3)  เทศบาลประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางป้าย 

ประชาสัมพันธ์ เว็บไซด์  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และรถโฆษณา  
(๑4)  มีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และคณะกรรมการ

ชุมชนทุกชุมชน 
๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(๑)  การถ่ายทอดความรู้ ระหว่างบุคลากรภายในยังมีน้อย 
(2)  ขาดความรู้ความเข้าใจในตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 
(3)  มีประชากรแฝง ยากต่อการบริหารจัดการ 
(4)  ไม่มีที่ดินส าหรับสร้างเป็นแหล่งสร้างเสริมสุขภาพและการนันทนาการของเทศบาล 
(5)  เทศบาล ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น บุคลากรทางการศึกษาเฉพาะวิชาเอกส าคัญยัง

ขาดแคลน งบประมาณในการจัดการศึกษาไม่เพียงพอ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับ
เครื่องมือไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณจ ากัด  

  
******************************** 



๔๕ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

ส่วนท่ี  6 
สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
๑.  ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓) และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

๑.๑  การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)  แบบที่  ๑  :  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

(๒)  แบบที่  2  :  การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)  ตัวบ่งชี้ที่  1  :  ประเมินผลยุทธศาสตร์ ได้  91  คะแนนเต็ม  
(๒)  ตัวบ่งชี้ที่  2  :  ประเมินผลประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง ได้  90  คะแนน 

 ๑.๓  ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 
(๑)  ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้               

  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   206  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้     จ านวน   39  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  ๑8.93  ของแผนยุทธศาสตร์              
 
4.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 4.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

เทศบาลต าบลมีโอกาสในการพัฒนา  คือ มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พื้นที่ เช่น ศูนย์ราชการอ าเภอส าโรง 
โรงพยาบาลอ าเภอส าโรง ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น  มีสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาขยายโอกาส มีชุมชนที่สามารถพัฒนาเป็นชุมชนเมือง ที่สร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน ตั้งอยู่บนเส้นทาง
หลัก (ถนนหมายเลข 2178) การคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ  

   แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ อยู่ไกลจากจังหวัด และอ าเภอ ท าให้ใช้เวลานานใน
การเดินทางติดต่อ บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  เช่น  การท าบัตรผู้พิการ  การขออนุญาตใบขับขี่ หรือ
เพ่ือติดต่อราชการอ่ืนๆ ที่ส านักงานตั้งอยู่ในจังหวัด เทศบาลยังมีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ 
ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่และตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบาย
จังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

5.๒  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
เทศบาลต าบล มีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ 

ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดี ยึดยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์  ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางาน
ท าในเมืองและต่างประเทศ ประชาชนยังมีฐานยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่าง
เดียวท าให้ขาดรายได้  เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตร   

 


