
   
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

(พ.ศ.2561-2565) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง 
อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

 

“ยึดมัน่หลกัธรรมาภิบาล สร้างสรรคส์นัโค้งให้น่าอยู่” 
 



คำนำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

 

ดังนั ้นเพื ่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบ
ดังกล่าว 

มีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง จึงได้
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 – เดือนกันยายน พ.ศ.2565)  ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ
ติดตามให้นายกองค์การบริการส่วนตำบลสันโค้ง  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตาม
ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง สามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

                                                                                คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง 
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ส่วนที่ 1  บทนำ 
********************* 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลสันโค้ง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง 
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริม าณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื ่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ 
ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสันโค้ง   สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนา
ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง 
 

 
 
 

บทสรุป... 
 

 
 
 
 
 



  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้
เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่าง
สุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงใหไ้ด้ 
ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สัน
โค้งโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็ งและมีความยั่งยืน เป็นไป
ตามเป้าหมายประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่นที ่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื ่องใด              
จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื ่อเป็นเครื ่องมือในการบริหารราชการท้องถิ ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง          
ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น              มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพื ่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที ่กำหนดไว้         
สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.สันโค้ง           
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ     
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล  
สันโค้งหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

3. ขั้นตอน… 
 
 
 
 
 
 



3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนตำบล      
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย        
ปีละ1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

  3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู ้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสัน
โค้ง ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 

 
 
 
 

3.2 การกำหนด… 
 
 
 
 
 



 
3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสัน
โค้ง ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดว ัตถ ุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนด
ตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น 
จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้
รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือ
สังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3  ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้
ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้      
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง 
  2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ ่งประกอบด้วยก็ได้  ความเป็นมาของโครงการที ่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
 

 
 

2.6 รายงานผล… 
 
 
 
 
 



                     2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล สันโค้ง           
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสันโค้ง โดยอย่างน้อยปีครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี 
  2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

4. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง         
มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น   ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสันโค้ง   โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศ... 
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ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วน      
ตำบลสันโค้ง  ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื ่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำ
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการ
สำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
   5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสัน
โค้งกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสันโค้ง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่าน
มาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
สันโคง้ 
  5.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตาม        
และประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือ    
ที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง มาปฏิบัติงาน 
 

5.1.4 ความก้าวหน้า... 
 
 
 
 



  5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ           
จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล สันโค้ง    
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิง
คุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล     
และอาจรวมถึงอำเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
   5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสัน
โค้งกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื ่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) 
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

5.3 กำหนด... 
 
 
 
 
 
 
 



   5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสัน
โค้งกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการ
วัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็น
ต้น 
  5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง ผู ้ได้รับผลกระทบมีความเกี ่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
(formal or semi- formal interview) ซ ึ ่ งใช ้แบบส ัมภาษณ์แบบม ีโครงสร ้าง ( structure interviews) 
ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลสันโค้ง ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสันโค้ง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วน
ได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง   
  5.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที ่น ี ่หมายถ ึง การสำรวจเพื ่อประเมินความค ิดเห็น            
การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วน     
ตำบลสันโค้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง  จะมีการ
บันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 

 

  5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัน
โค้ง 

 
 

6. ประโยชน์... 
 
 
 
 
 



 
 
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที     
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ  ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง         ทำ
ให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  6.5 กระตุ ้นให้ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานและผู ้ เก ี ่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ ่น การจัดทำโครงการ              
และรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการ
ต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  6.7 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง แต่ละคน แต่ละสำนัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง  

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 

********************* 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสันโค้ง ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  จังหวัดพะเยา  แผนยุทธศาสตร์อำเภอดอก
คำใต้ และแผนชุมชนตำบลสันโค้ง  
    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.วิสัยทัศน์(Vision) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง    ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น 
จุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลสันโค้ง เป็นตำบลขนาดกลางที่มี
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบพุทธ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะ
ความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

          

"เศรษฐกิจดี สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั่วถึง ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 
สะอาดปลอดสารพิษ ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพที่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้" 

2.ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
1. ความทั่วถึงของถนนกับความจำเป็นในการใช้สัญจรไปมา 
2. ดูแล บำรุง รักษาถนน ความปลอดภัย ของถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  

ในการสัญจรไปมา 
3. การให้บริการน้ำดื่ม น้ำใช้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
4. จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอในการทำการเกษตรในเขตพ้ืนที่ 
5. ความสว่างบริเวณถนนสายหลัก  สายรอง  บริเวณทางแยก สนามกีฬาชุมชน 
6. ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ   การป้องกัน  และการแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด  
7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ีสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน 

 
 

 
 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม  
1. ส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มสตรี 
 2. การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสและจัดทำ 

กิจกรรมในทางสร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ด้านศาสนา ด้านกีฬาและการออกกำลังกาย เป็นต้น 
 3. ส่งเสริมศึกษาแก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลและโรงเรียนในพ้ืนที่ 
 4. ส่งเสริมอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน วัสดุรายหัวให้กับเด็กเล็กในศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็ก/นักเรียนโรงเรียนในพ้ืนที่ 
  5. ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศิลปอันดีของครอบครัวและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
1. ส่งเสริม การลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนนำ 

กลับมาใช้ประโยชน์ 
2. การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลต้นไม้ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตองค์การบริหาร 

ส่วนตำบล 
3. รณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกัน 

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

                     1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพ้ืนที่ 
2. การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน 
3. การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดและลดปัญหายาเสพติดใน 

เยาวชนและประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
1. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริม สนับสนุนสร้างเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ 
3 . พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมี 

ประสิทฺธิภาพ 
                     4. ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการทำงานและพัฒนาศักยภาพของ                    องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.เป้าประสงค์ 

1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการข้ันพื้นฐานอย่างเพียงพอ 
2. สามารถยกระดับการศึกษาอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ 
3. ชุมชนและสถานที่สาธารณประโยชน์มีการดูแลรักษาความสะอาด 
4. ประชาชนอยู่ร่วมกนในสังคมอย่างสงบสุข มีความม่ันคงปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสพัฒนาท้องถิ่นปลูกผังประชาชนในท้องถิ่น 

 
 
 
 



 
4.ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีถนนและมีแหล่งน้ำในการ
อุปโภค 

เพ่ิมมาก 
2. ร้อยละของโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนมีการศึกษามากขึ้น และศิลปวัฒนธรรมอันดี 

ยังคงสืบไป 
3. ร้อยละของประชาชนมีการศึกษามากขึ้น และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
4. ร้อยละของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีความรู้และมีส่วนร่วมในการ 

พัฒนาการท่องเที่ยว - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
5. ร้อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
6. ร้อยละของชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
7. ร้อยละของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล น่าอยู่อย่างสงบสุข 
8. ร้อยละของการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลมีผลการปฏิบัติงานที่มี 

ประสิทธิภาพ 
9. ร้อยละของการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลมีผลการปฏิบัติงานที่มี 

ประสิทธิภาพ 

5.ค่าเป้าหมาย 

  ๑.  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  
๒.  ประชาชนมีการศึกษาและบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  
๓.  ประชาชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้อัตราเพ่ิมขึ้น 
๔.  มลภาวะสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข   
๕.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.กลยุทธ์ 

1.พัฒนาขุดลอกคูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร 
เพ่ือการอุปโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้ 
เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเชี่ยน 

3. พัฒนาปรับปรุงพันธพืชและเมล็ดพันธ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตร 
อุตสาหกรรม ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุน 

4. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมขน คณะกรรมการหมู่บ้านและ
ชุมชน 

ให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู ้สูงอายุ ผู ้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 

5. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
6. ดำเนินการโครงการ เพ่ีอให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความ 



ต้องการของประชาขนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง                                       7.ส่งเสริม..  

7. ส่งเสิรมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับคความ 
จำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

8. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน 
ท้องถิ่นดคราชโดยการอนุรักษสืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

9. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  นำระบบสารสานเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใน 
องค์กรสนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

10.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
11.  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อม 

ในการป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
12.  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มี 

ความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำ
ระบบกำจัดขยะรวมและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

7.จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู ่มีความเข้มแข็งโดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

2. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
4. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
5. พัฒนาการระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

  ๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้  
  1. ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 
  2. พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน 
  3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  4. พัฒนาและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  5. ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน 
  6. ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร 

7. ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
8. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 
  9. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

 
2. พัฒนาระบบ… 

 



 
 
 
 
 
  ๒. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการครอบคลุม
ทุกพื้นที ่

1. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ 
  2. จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้ง
ตำบล 
  3. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค 
  4. จัดทำผังเมืองและผังตำบล 
  ๓. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ย่ังยืน 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์ 

 3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชนและประชาชน 
 5. ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  6. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 
  7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 

9. จัดทำระบบกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน 
  10. การป้องกันการรุกล้ำลำคลองสาธารณะและสาธารณะอ่ืน ๆ 
  11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
  12. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมและประชาชนโดยทั่วไป 
  13. ป้องกันและกำจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบำบัดฟื้นฟูทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด 
  14. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
  15. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 
  16. ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 

๔. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนตามแนวนโยบายของรัฐบาล 
 
 
 

1.2 แผนพัฒนา… 



 
 
 
 
 
 
 
    1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (เฉพาะปี พ.ศ.2564) 
    ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 

1.พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 67 47,206,000 31 9,677,752 

2. พัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม 28 26,352,400 13 16,038,518 

3. การจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3 400,000 2 26,800 

4. รักษาความสงบเรียบร้อย 10 652,000 3 23,000 
5.ส่งเสรมิบริหารจัดการ 
หลักธรรมาภิบาล 

7 1,136,000 2 26,100 

รวม 115 75,746,400 49 25,771,470 
 

   
1.3 ผลการ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 ผลการดำเนินตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน ชื่อโครงการ 

โครงการพัฒนา
ที่ดำเนินการ

จริง 
(จำนวน
โครงการ) 

จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้า     
อบต.สันโค้ง 

1 350,000 งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

2. พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ก่อสร้างรั้วพร้อมปา้ยที่ทำการ 
อบต. 

1 495,400 งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

3 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ปรับปรุงถนนโดยลฃลูกรัง หมู่ที่ 4 1 45,000 งบจ่ายขาดเงิน
สะสม 

4 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 1 108,000 งบจ่ายขาดเงิน
สะสม 

5 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 1 227,000 งบจ่ายขาดเงิน
สะสม 

6 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ปรับปรงุถนนโดยลงดินลูกรังบดอัด
แน่น หมู่ที่ 4 

1 77,500 งบจ่ายขาดเงิน
สะสม 

7 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 1 97,500 งบจ่ายขาดเงิน
สะสม 

8 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 1 335,000 งบจ่ายชาดเงิน
สะสม 

9. พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรัง       
หมู่ที่ 8 

1 51,500 งบจ่ายขาดเงิน
สะสม 

10 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ก่อสร้างผนังกั้นตลิ่ง จำนวน 2 จุด 1 20,000 งบจ่ายขาดเงิน
สะสม 

11 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ซ่อมแซมทำนบดินกั้นน้ำหว้ยโป่ง   
หมู่ที่ 8 

1 30,000 งบจ่ายขาดเงิน
สะสม 

12. พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

เทคอนกรีตเสริมความกว้าง          
หมู่ที่ 8 

1 157,000 งบจ่ายขาดเงิน
สะสม 

13 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

วางท่อ คสล.พร้อมกอ่สร้างกำแพง 
คสล.หมู่ที่ 6 

1 76,000 งบจ่ายขาดเงิน
สะสม 

14 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 5 1 21,500 งบจ่ายขาดเงิน
สะสม 

15 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ลงหินคลุกถนนสายเกษตร หมู่ที ่8 
จำนวน 5 สาย 

1 71,000 งบจ่ายขาดเงิน
สะสม 

16 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

สร้างท่อ่ลอดเหลี่ยมหมู่ที่ 6 1 187,000 งบจ่ายขาดเงิน
สะสม 



 
 
 
 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน ชื่อโครงการ 

โครงการพัฒนาที่
ดำเนินการจริง 

(จำนวน
โครงการ) 

จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

20. พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.     
หมู่ที่ 7 

1 436,000 งบจ่ายขาด
เงินสะสม 

21. พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.      
หมู่ที่ 10 

1 25,000 งบจ่ายขาด
เงินสะสม 

22 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและการโยธา สร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 
6 ชนิดทางเดียว 

1 221,000 งบจ่ายขาด
เงินสะสม 

23 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและการโยธา สร้างพนังป้องกันตลิ่ง ซอย 5     
หมู่ที่ 1 

1 108,052 งบจ่ายขาด
เงินสะสม 

24 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างฝายหว้ยโทกไก่ตอนบน 
หมู่ที่ 6 

1 417,800 งบเงิน
อุดหนุน
เฉพาะกจิ 

25 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างธนาคารนำ้ใต้ดินระบบ
เปิด หมู่ที่ 8 

1 1,738,000 งบเงิน
อุดหนุน
เฉพาะกจิ 

26 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างฝายหว้ยจำผักหนาม     
หมู่ที่ 9 

1 636,000 งบเงิน
อุดหนุน
เฉพาะกจิ 

27 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างฝายหว้ยโทกไก ่
ตอนล่าง หมู่ที่ 6 

1 388,000 งบเงิน
อุดหนุน
เฉพาะกจิ 

28 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างฝายหว้ยโทกค่าง หมู่ที่ 
2 

1 498,000 งบเงิน
อุดหนุน
เฉพาะกจิ 

29 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างฝายหว้ยปางช้าง
ตอนบน หมู่ที่ 3 

1 915,000 งบเงิน
อุดหนุน
เฉพาะกจิ 

30 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและการโยธา สร้างฝายห้วยจำอ้อ หมู่ที่ 5 1 732,000 งบเงิน
อุดหนุน
เฉพาะกจิ 

31 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างฝายหว้ยสองศพ หมู่ที่ 
9 

1 498,000 งบเงิน
อุดหนุน
เฉพาะกจิ 

17. พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที ่8 1 262,000 งบจ่ายขาดเงิน
สะสม 

18. พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 1 325,000 งบจ่ายขาดเงิน
สะสม 

19 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ก่อสร้างรางระบายนำ้ หมู่ที ่6 1 128,500 งบจ่ายขาดเงิน
สะสม 



32 พัฒนาสังคม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม 

การศึกษา อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนโรงเรียนบ้านจำไก ่

1 40,000 งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

33 พัฒนาสังคม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

การศึกษา ค่าอาหารเสริมนม 1 458,698 งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

34 พัฒนาสังคม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม 

การศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1 453,390 งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

35 พัฒนาสังคม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

การศึกษา อาหารกลางวันโรงเรียน 1 352,000 งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

36 พัฒนาสังคม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม 

ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กิจกรรมงานรัฐพิธีประเพณี
ต่างๆ 

1 9,120 งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

 
ที่.... 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาที่

ดำเนินการจริง 
(จำนวนโครงการ) 

จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 

หมายเหตุ 

37. พัฒนาสังคมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

วันปิยะมหาราช 1 1,000 งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

38 พัฒนาสังคมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการแข่งขันกีฬา 1 15,000 งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

39 พัฒนาสังคมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

แผนงานสาธารณสุข อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดำริ
สาธารณสุข 

11 220,000 งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

40 พัฒนาสังคมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

แผนงานสาธารณสุข ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์ 
(ทรายอะเบท,น้ำยา
พ่นหมอกควัน,) 

1 44,710 งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

41 พัฒนาสังคมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 1 9,99,800 งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

42 พัฒนาสังคมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1 4,034,800 งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

43 พัฒนาสังคมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 1 390,000 งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

44 การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

สนับสนุนอัน
เนื่องมาจากพระราช
เสาวนียฯ์ 

1 13,400 งบตาม
ข้อบัญญัต ิ



45 การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการป้องกัน
หมอกควันและไฟป่า 

1 13,400 งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

46 รักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ป้องกันอุบัติเหตทาง
ถนน 

1 4,500 งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

47 รักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ประชาขน 

1 18,500 งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

48 ส่งเสริมบรหิารจดัการ 
หลักธรรมาภิบาล 

บริหารงานท่ัวไป พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

1 10,100 งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

49 ส่งเสริมบรหิารจดัการ 
หลักธรรมาภิบาล 

บริหารงานท่ัวไป อุดหนุนศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน
กลางฯ 

1 16,000 งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

 
ที่.... 

 
 
 

 
 
1.4 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ  
  

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 

1. พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ก่อสร้างถนน 
คสล.ทางเข้า 
อบต.สันโค้ง 

350,000 กองช่างฯ ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและการ
เกิดอุบัติเหตุ 

2. พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ก่อสร้างรั้วพร้อม
ป้ายที่ทำการ 
อบต. 

495,400 กองช่างฯ สร้างความปลอดภยัพื้นที่ อบต.สันโค้ง 

3. พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ปรับปรุงถนน
โดยลฃลูกรัง หมู่ที่ 
4 

45,000 กองช่างฯ ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร
และขนพืชผลทางการเกษตร 

4. พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ที่ 1 

108,000 กองช่างฯ มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคที่
เพียงพอทุกฤดู 

5 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ที่ 6 

227,000 กองช่างฯ มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคที่
เพียงพอทุกฤดู 

6 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ปรับปรงุถนนโดย
ลงดินลูกรังบดอัด
แน่น หมู่ที่ 4 

77,500 กองช่างฯ ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร
และขนพืชผลทางการเกษตร 

7 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 4 

97,500 กองช่างฯ ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและการ
เกิดอุบัติเหตุ 

8 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 1 

335,000 กองช่างฯ ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและการ
เกิดอุบัติเหตุ 



9 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ปรับปรุงถนนโดย
การลงลูกรัง    
หมู่ที่ 8 

51,500 กองช่างฯ ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร
และขนพืชผลทางการเกษตร 

10 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ก่อสร้างผนังกั้น
ตลิ่ง จำนวน 2 
จุด 

20,000 กองช่างฯ มีน้ำสำหรับการเกษตรเพียงพอ 

11 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ซ่อมแซมทำนบ
ดินกั้นน้ำห้วยโป่ง 

30,000 กองช่างฯ มีน้ำสำหรับการเกษตรเพียงพอ 

12 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

เทคอนกรีตเสริม
ความกวา้ง  หมู่ที่ 
8 

157,000 กองช่างฯ ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและการ
เกิดอุบัติเหตุ 

13 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

วางท่อ คสล.
พร้อมก่อสร้าง
กำแพง คสล.หมู่ที่ 
6 

76,000 กองช่างฯ การระบายมีประสิทธิภาพและผลกระทบ
ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง 

14 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังหมู่ที่ 5 

21,500 กองช่างฯ ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร
และขนพืชผลทางการเกษตร 

15 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ลงหินคลุกถนน
สายเกษตร หมู่ที ่
8 จำนวน 5 สาย 

71,000 กองช่างฯ ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร
และขนพืชผลทางการเกษตร 

16 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

สร้างท่อ่ลอด
เหลี่ยมหมู่ที่ 6 

187,000 กองช่างฯ การระบายมีประสิทธิภาพและผลกระทบ
ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง 

 
ที่... 

 
ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 

17. พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ขุดเจาะบ่อ
บาดาลหมู่ที่ 8 

262,000 กองช่างฯ มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคที่
เพียงพอทุกฤดู 

18. พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที ่5 

325,000 กองช่างฯ มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคที่
เพียงพอทุกฤดู 

19. พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ก่อสร้างราง
ระบายนำ้ หมู่ที ่
6 

128,500 กองช่างฯ การระบายมีประสิทธิภาพและผลกระทบ
ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง 

20. พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ก่อสร้างราง
ระบายนำ้ คสล.     
หมู่ที่ 7 

436,000 กองช่างฯ การระบายมีประสิทธิภาพและผลกระทบ
ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง 

21 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ก่อสร้างราง
ระบายนำ้ คสล.      
หมู่ที่ 10 

25,000 กองช่างฯ การระบายมีประสิทธิภาพและผลกระทบ
ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง 

22 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

สร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 
6 ชนิดทางเดียว 

221,000 กองช่างฯ การระบายมีประสิทธิภาพและผลกระทบ
ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง 

23 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

สร้างพนังป้องกัน
ตลิ่ง ซอย 5     
หมู่ที่ 1 

108,052 กองช่างฯ มีน้ำไว้สำหรับการเกษตรได้ตลอดปี 



24 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ก่อสร้างฝายหว้ย
โทกไก่ตอนบน 
หมู่ที่ 6 

417,800 กองช่างฯ มีน้ำไว้สำหรับการเกษตรได้ตลอดปี 

25 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ก่อสร้างธนาคาร
น้ำใต้ดินระบบ
เปิด หมู่ที่ 8 

1,738,000 กองช่างฯ มีน้ำไว้สำหรับการเกษตรได้ตลอดปี 

26 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ก่อสร้างฝายหว้ย
จำผักหนาม     
หมู่ที่ 9 

636,000 กองช่างฯ มีน้ำไว้สำหรับการเกษตรได้ตลอดปี 

27 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ก่อสร้างฝายหว้ย
โทกไก่ ตอนลา่ง 
หมู่ที่ 6 

388,000 กองช่างฯ มีน้ำไว้สำหรับการเกษตรได้ตลอดปี 

28 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ก่อสร้างฝายหว้ย
โทกค่าง หมู่ที่ 2 

498,000 กองช่างฯ มีน้ำไว้สำหรับการเกษตรได้ตลอดปี 

29 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ก่อสร้างฝายหว้ย
ปางช้างตอนบน 
หมู่ที่ 3 

915,000 กองช่างฯ มีน้ำไว้สำหรับการเกษตรได้ตลอดปี 

30 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

สร้างฝายห้วยจำ
อ้อ หมู่ที ่5 

732,000 กองช่างฯ มีน้ำไว้สำหรับการเกษตรได้ตลอดปี 

31. 
 

พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ก่อสร้างฝายหว้ย
สองศพ หมู่ที่ 9 

498,000 กองช่างฯ มีน้ำไว้สำหรับการเกษตรได้ตลอดปี 

 
 
 
 

 
 
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 

32 พัฒนาสังคม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการ
แข่งขันกีฬา
นักเรียนโรงเรียน
บ้านจำไก ่

40,000 การศึกษา เยาวชนได้ออกกำลังกายมีคามสามัคคีและห่าง
ใกลจากยาเสพติด 

33 พัฒนาสังคม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

ค่าอาหารเสริมนม 458,698 การศึกษา เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริมนมตามหลัก
โภชนาการมีพัฒนาการที่ดี 

34 พัฒนาสังคม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

453,390 การศึกษา เด็กนักเรยีนมีพัฒนาการทีด่ ี

35 พัฒนาสังคม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

อาหารกลางวัน
โรงเรียน 

352,000 การศึกษา เด็กนักเรยีนได้รับอาหารกลางวันตามหลัก
โภชนาการมีพัฒนาการที่ด ี

36 พัฒนาสังคม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

กิจกรรมงานรัฐ
พิธีประเพณีต่างๆ 

9,120 การศึกษา ประชาชนตำบลสันโค้งได้อนุรักษส์ืบสาน
ประเพณีต่างๆ 



37 พัฒนาสังคม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

วันปิยะ
มหาราช 

1,000 การศึกษา ร่วมกิจกรรม ร.5 

38 พัฒนาสังคม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

โครงการ
แข่งขันกีฬา 

15,000 การศึกษา ประชาชนได้ออกกำลังกาย มีความสามคัคี 

39 พัฒนาสังคม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชดำริ
สาธารณสุข 

220,000 สำนักปลดัฯ ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพ/ฟื้นฟูสุขภาพ
เบื้องต้น 

40 พัฒนาสังคม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

ค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์ 
(ทรายอะเบท,
น้ำยาพ่นหมอก
ควัน,) 

44,710 สำนักปลดัฯ ประชาชนแต่ละหมู่มีสว่นร่วมในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

41 พัฒนาสังคม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

9,99,800 สำนักปลดัฯ ผู้สูงอายไุด้รับการช่วยเหลือเพื่อยังชีพตาม
หลักเกณฑ ์

42 พัฒนาสังคม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

4,034,800 สำนักปลดัฯ ได้รับการช่วยเหลือเพื่อยังชีพตาม
หลักเกณฑ ์

43 พัฒนาสังคม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 
 
 

เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

390,000 สำนักปลดัฯ ได้รับการช่วยเหลือเพื่อยังชีพตาม
หลักเกณฑ ์

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 

44 การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

สนับสนุนอัน
เนื่องมาจาก
พระราช
เสาวนียฯ์ 

13,400 สำนักปลดัฯ ประชาชนไดร้ับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

45 การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

โครงการ
ป้องกันหมอก
ควันและไฟป่า 

13,400 สำนักปลดัฯ ลดหมอกควันและไฟป่าทำให้สุขภาพของ
ประชาชนแข็งแรง 

46 รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ป้องกันอุบัติเห
ตทางถนน 

4,500 สำนักปลดัฯ ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

47 รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ฝึกอบรมให้
ความรู้แก่
ประชาขน 

18,500 สำนักปลดัฯ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการ
ป้องกันภัยต่างๆ 



48 ส่งเสริม
บริหารจดัการ 
หลักธรรมาภิ
บาล 

พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร 

10,100 สำนักปลดัฯ ผู้บริหารพนักงานมีศักยภาพในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 

49 ส่งเสริม
บริหารจดัการ 
หลักธรรมาภิ
บาล 

อุดหนุนศูนย์
ช่วยเหลือ
ประชาชน
กลาง 

16,000 สำนักปลดัฯ ศูนย์ช่วยเหลือมีการพัฒนาสามารถรองรับ
การบริการประชาชนได้ทั่วถึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.5  ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข  
     

1. ควรจะมีการบูรณาการแนวทางการดำเนินงาน (รูปแบบ/ วิธ ีการ/  ขั ้นตอนการดำเนิน
โครงการ) ในระดับพื้นที่เพื่อให้พื้นที่สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
กลุ่มเป้าหมาย 

2. เพ่ือให้การดำเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพ่ือประโยชน์ประชาชนอย่างแท้จริง  
3. ต้องมีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ ถึงเป้าประสงค์ที่แท้จริงของโครงการ  

                     4. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินตามโครงการ ได้ครบทุกหมู่บ้าน โดยขาดปัจจัย
สำคัญ ได้แก่ การบูรณาการในการทำงานและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ อีกท้ังยังมีบางแห่ง ที่ยังดำเนินการไม่
ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเนื่องจากพ้ืนที่ห่างไกล ปัญหาความไม่ปลอดภัย และไม่มีภาคีเครือข่าย ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ต้องระมัดระวังความปลอดภัย 
  

    
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
                 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2๐   
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 1๕   
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕   
      ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง 10   
      ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10   
      ๓.๓  ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ๑๐   
      ๓.๔  วิสัยทัศน์ ๕   
      ๓.๕  กลยุทธ์ 5   
      3.6   เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร ์ 5   

2.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



      3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ 5   
      3.8  แผนงาน 5   
      ๓.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5   
      ๓.10ผลผลิต/โครงการ ๕   

รวม ๑๐๐   
 

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ  
ประเด็นการพิจารณา คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐  
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐  
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐  
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐  
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐  
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕  
   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕  
   ๕.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง  

๕  

    5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5  
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5  
   5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5  
   ๕.๗   โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕  
   5.8   โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลกัประชารัฐ ๕  
   5.9   งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕  
   ๕.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕  
   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ  5  
   ๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕  

รวม ๑๐๐  
(๒.3)  การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการประเมิน

ความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ในภาพรวม        
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสันโค้ง ในภาพรวม 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสันโค้ง ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

 2.4.  การวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   



ยุทธศาสตร ์
ของ อปท.  

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
๑. ด้านการพัฒนาด้าน 
เศรษฐกิจ  

          

2.ด้านการพัฒนาสังคม 
การศกึษา 
การสาธารณสขุ ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

          

3.ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

          

4.ด้านการรกัษาความ
มั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย 

          

5.ด้านส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลกัธรรมาภิ
บาล 

          

รวม           

                                        
                                                
2.5 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.สันโค้ง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา     
มีดังนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม
แผน 

ผู้รับผิดชอบ งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

       

       
       

 
 

 
ส่วนที่ 3  

ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 
3.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

   3.1.1สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน      
ตำบลสันโค้ง เป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2๐ ๑5 75.00 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 1๕ 1๕ 100 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖2 95.38 
      ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง 10 10 100 



      ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 10 100 
      ๓.๓  ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ๑๐ ๑๐ 100 
      ๓.๔  วิสัยทัศน์ ๕ ๕ 100 
      ๓.๕  กลยุทธ์ 5 ๕ 100 
      3.6   เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร ์ 5 5 100 
      3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ 5 5 100 
      3.8  แผนงาน 5 5 100 
      ๓.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 5 100 
      ๓.10ผลผลิต/โครงการ ๕ 3 60 

รวม ๑๐๐ 92 92 
1. พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนภาพรวม 92 คะแนนคิด 

และคิดเป็นร้อยละ ๙๒ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  เพราะการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือ
ค้นหา จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต 
การดำเนินงานขององค์การหลักการสำคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ 2 
ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การ
วิเคราะห์ สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จัก 
สภาพแวดล้อม (รู ้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและ 
ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่ง
ที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินตามกลยุทธ์ของ
องค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป ความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุในทางกลับกัน
อุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
 
 
 
 

2. ข้อมูล... 
   
3.1.2. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ในแต่ละประเด็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง 

20 18 90  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู ่บ ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/

3 3 100  



ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 
1.2 ข้อมูลเกี ่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากร  และช ่ วงอาย ุ และจำนวน
ประชากร ฯลฯ 

2 1 50  

1.3 ข้อมูลเกี ่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศ ึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100  

1.4 ข้อมูลเกี ่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

 1.5 ข้อมูลเกี ่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) 

2 2 100  

 1.6 ข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที ่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 2 100  

 
 
 
 
 

ลำดับ... 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี ่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เช ่น  น ้ ำ  ป ่ า ไม ้  ภ ู เ ขา  ค ุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100  

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ.  

2 
  

1 50  

 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
ว ิ ธ ี ก า ร  และการดำ เน ิ นการประ ชุม

2 2 100  



ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด  ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร ่ ว ม ร ั บ ป ร ะ โ ย ชน ์  ร ่ ว ม แ ก ้ ป ั ญ ห า 
ปร ึกษาหาร ือ แลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้  เพื่อ
แก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ ่นตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สันโค้ง 

รวม 20 18 90  
 

๑. สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป  และข้อมูลพื้นฐาน
ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง พบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่ าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการ
พื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน 
ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอ่ืน ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  
และการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ เพื ่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ ่นตามอำนาจหน้าที ่ขององค์การบริหารส่วน         
ตำบลสันโค้ง  ได้คะแนน90 คะแนน และคิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

 
 
 
 
 

3. ผลการ... 
 

 
 
3.2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   3.2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เป็นดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 



๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง  

๕ ๕ 

    5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 5 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

5 5 

   5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 
   ๕.๗   โครงการมีความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์จังหวดั ๕ ๕ 
   5.8   โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

๕ ๕ 

   5.9   งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) ๕ 3 
   ๕.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ  5 4 
   ๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 

รวม ๑๐๐ ๙4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
พบว่าประเด็น โครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุดรวม 95 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95   

ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง 

กับโครงการ  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  โครงการมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โครงการมีความสอดคล้อง



กับ Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  โครงการ
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มัน่คง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 3. แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ 1 ครั้ง
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย √  ลงใน  และเติมข้อความลงในช่องว่าง  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  ชาย    หญิง 
2. อายุ......................ปี 



3. ระดับการศึกษา   ต่ำกวา่ปรญิญาตรี     ปริญญาตรี    ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
4. อาชีพ    ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ                     พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 

           ค้าขาย/ประกอบธรุกิจส่วนตัว                      เกษตรกร 
           รับจ้างทัว่ไป                                            นักเรียน/นักศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ)........ 

ผลการดำเนินงาน 
3.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  √  
๒)  มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  √  
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  √  
๔)  มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  √  
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนนิโครงการ / กิจกรรม  √  
๖)  การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด  √  
๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  √  
๘)  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  √  
๙)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนนิโครงการ / กิจกรรม  √  

รวม    
4.  ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่   ๑   พัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 

 ๑)  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  5 คะแนน) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 4.15 
๒)  มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 4.00 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 4.66 
๔)  มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 4.15 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนนิโครงการ / กิจกรรม 4.83 
๖)  การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด 4.71 
๗)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 4.00 
๘)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนนิโครงการ / กิจกรรม 5.00 

ภาพรวม 4.44 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒   พัฒนาสังคม  การศึกษา และวฒันธรรม 

 ๑)  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  5 คะแนน) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 5.00 
๒)  มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 5.00 



๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 5.00 
๔)  มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 4.00 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนนิโครงการ / กิจกรรม 4.00 
๖)  การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด 5.00 
๗)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 4.00 
๘)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนนิโครงการ / กิจกรรม 4.15 

ภาพรวม 4.52 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๑)  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  5 คะแนน) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 5.00 
๒)  มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 5.00 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 4.15 
๔)  มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 4.15 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนนิโครงการ / กิจกรรม 4.00 
๖)  การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด 5.00 
๗)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 4.00 
๘)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนนิโครงการ / กิจกรรม 4.00 

ภาพรวม 4.41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔   ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององค์การให้มีประสิทธิภาพ 

 ๑)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  5 คะแนน) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 4.71 



๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 4.83 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 4.00 
๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 4.00 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 4.15 
๖)  การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด 5.00 
๗)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 5.00 
๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 4.66 

ภาพรวม 4.54 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๑)ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  5 คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 4.00 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 4.00 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 5.00 
๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 4.00 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 4.00 
๖)  การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด 4.66 
๗)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 4.00 
๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 4..15 

ภาพรวม 4.23 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
๓.  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 
 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 
1 เพศ   



 - ชาย 32 27.35 
- หญิง 58 72.65 

รวม 117 100 
2 อายุ   
      ต่ำกว่า 30 ปี 18 15.38 

     30 - 40  ปี 24 31.70 
     41 - 50  ปี 28 21.30 
     51 - 60 ปี 29 16.24 
     60 ปี ขึ้นไป 18 15.38 

รวม 117 100 
 
 

 
 
 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 
3 ระดับการศึกษา   
 ต่ำกว่าปริญญาตรี 11 09.40 

ปริญญาตรี 57 48.72 
สูงกว่าปริญญาตรี 49 41.88 

รวม 117 100 
   
   

4 อาชีพ   
 - ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่รัฐ 20 10.00 

- พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 15 16.04 
- ค้าขายประกอบกิจการส่วนตัว 25 15.30 
- เกษตรกร 32 31.86 
- รับจ้างทั่วไป 20 11.50 

 - นักเรียน/นักศึกษา 15 15.30 
 - ไม่ได้ประกอบอาชีพ -  

 รวม 117 100 
 

  
เกณฑ์ในการแปลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่ 
กับการบรรยายและสรุปผลการตอบแบบสอบถามได้กำหนดการให้คะแนนคำตอบของแบบสอบถามไว้         
5 ระดับ ดังนี้ 



  ความพึงพอใจมากท่ีสุด  กำหนดให้ 5 คะแนน 
  ความพึงพอใจมาก  กำหนดให้ 4 คะแนน 
  ความพึงพอใจปานกลาง  กำหนดให้ 3 คะแนน 
  ความพึงพอใจน้อย  กำหนดให้ 2 คะแนน 
  ความพึงพอใจน้อยที่สุด  กำหนดให้ 1  คะแนน 

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

                    จากตาราง ความพึงพอใจที่ไดจากการเก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาชน ผู้เกี่ยวข้องโดยใช้
แบบประเมินความพอใจผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์นั้นๆเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนหลังจาก ที่ไดดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรแ์ลว สรุปได้ดังนี้ 
 

                    ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม = อยุ่ในความพอใจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   พฒันาด้านเศรษฐกิจ    ค่าเฉลี่ย 4.44 คะแนน              = ความพึงพอใจ
มาก 

                    ยุทธศาสตร์ที่ ๒   พัฒนาสังคม  การศึกษา และวัฒนธรรม ค่าเฉลี่ย 4.52 คะแนน                     
= ความพอใจมากที่สุด 
                   ยุทธศาสตร์ที่ ๓   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย 4.41 คะแนน                     
= มีความพอใจมาก              
                   ยุทธศาสตร์ที่ ๔   ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององค์การให้มีประสิทธิภาพ              
ค่าเฉลี่ยอยูท่ี่ 4.54  คะแนน = มีความพอใจมาก 
                  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย   ค่าฉลี่ยอยู่ท่ี 4.23 คะแนน     
=มีความพอใจมาก 
                 สรุปทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 4.43 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ มีความพึงพอใจมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

๔.  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
      องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ



ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำ
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นทีท่ี่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 -2565) ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2565 ในเขตพื้นที่โดยได้รับ
ความร่วมมือ   การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการ
ต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง   โดยมีผลการ
ดำเนินงานที่สำคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 



 
                   การสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–๒๕๖๕ (พ.ศ.๒๕๖5)         
ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่โอน
งบประมาณเพ่ิม มีรายละเอียดดังนี้ 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.สันโค้ง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม
แผน 

ผู้รับผิดชอบ งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ วางท่อ คสล.หมู่ที่ 1 กองช่าง 160,000 159,500 500 
2. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
ใหม่ราษฎร์บำรุงหมู่ที่ 
5 

กองช่าง 173,000 170,000 3,000 

3. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเข้า 
อบต.สันโค้ง 

กองช่าง 290,000 282,234.25 7,765.75 

4. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนน
สาธารณะ จำนวน 2 
สาย หมู่ที ่8 

กองช่าง 160,000 159,000 1,000 

5. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ก่อสร้างรางระบายนำ้ 
คสล. พร้อมฝาปิด     
หมู่ที่ 6 

กองช่าง 170,000 167,426.23 2,574 

6. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ก่อสร้างรางระบายนำ้ 
คสล. พร้อมฝาปิด      
หมู่ที่ 11 

กองช่าง 170,000 169,500 500 

7. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ก่อสร้างรางระบายนำ้ 
คสล.พร้อมฝาปิด       
หมู่ที่ 5 

กองช่าง 75,000 75,000 - 

8. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ก่อสร้างรางระบายนำ้ 
คสล.พร้อมฝาปิด      
หมู่ที่ 2 

กองช่าง 170,000 169,500 500 

9. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ปรับปรุงถนน
การเกษตรโดยการลง
หินคลุก     หมู่ที่ 4 

กองช่าง 320,000 317,000 3,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ
ตามแผน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

10. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ วางท่อระบายน้ำ 
คสล. หมู่ที่ 3 

กองช่าง 160,000 159,500 500 

11. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ วางท่อระบายน้ำ 
คสล. พร้อมบ่อพัก 
หมู่ที่ 9 

กองช่าง 160,000 159,500 500 

12. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ก่อสร้างระบบ
ประปาน้ำผวิดิน 
ภายใน อบต. 

กองช่าง 114,000 113,000 1,000 

13. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์   
อบต.สันโค้ง 

กองช่าง 150,000 149,500 500 

14 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ก่อสร้างห้องน้ำ 
อบต.สันโค้ง 

กองช่าง 110,000 109,500 500 

15. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า อบต.สันโค้ง 

กองช่าง 50,000 50,000  

16. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ วางท่อระบายน้ำ 
คสล. หมู่ที่ 5 

กองช่าง 10,000 9,900 100 

17. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ เจาะบ่อบาดาล      
หมู่ที่ 6 

กองช่าง 260,000 260,000 - 

18. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ เจาะบ่อบาดาล     
หมู่ที่ 11 

กองช่าง 276,000 276,000 - 

19. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ เจาะบ่อบาดาล  
หมู่ที่ 9 

กองช่าง 374,000 374,000 - 

20. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ อุดหนุนการไฟฟา้
ส่วนภูมิภาค 

กองช่าง 84,,049.32 84,049.32  

21. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ขยายถนน คสล.     
หมู่ที่ 8 

กองช่าง 76,000 57,500 18,500 

22. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ วางท่อระบายน้ำ 
คสล. หมู่ที่ 8 

กองช่าง 108,000 179,000 500 

23 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ตั้งแผงโซลาเซล
เปลี่ยนซัมเมร์ส     
หมู่ที่ 2 

กองช่าง 144,000 144,000 - 

24 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ตั้งแผงโซลาเซล
เปลี่ยนซัมเมร์ส     
หมู่ที่ 8 

กองช่าง 144,000 144,000 - 

25 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ สร้างประปาหอถัง
เหล็กแซมเปญ 

กองช่าง 276,000 276,000 - 

26 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ สร้างรางระบายน้ำ 
คสล.หมู่ที่ 7 

กองช่าง 170,000 169,500 500 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ
ตามแผน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

27. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ปรับปรุงซ่อมแซม
และต่อเติมอาคาร
สำนักงาน อบต. 

กองช่าง 245,000 244,234 1,000 

28. พัฒนาสังคมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

พัฒนาศักยภาพ
พนักงานครู 

กองการศึกษาฯ 30,000 26,880 3,120 

29. พัฒนาสังคมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 

กองการศึกษาฯ 662,700 576,162 86,538 

30. พัฒนาสังคมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

วันแม่แห่งชาต ิ กองการศึกษาฯ 5,000 4,520 480 

31 พัฒนาสังคมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

วัสดุทางการแพทย ์ สำนักปลดัฯ 30,000 30,000 - 

32 พัฒนาสังคมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน 

กองการศึกษาฯ 739,200 726,600 12,600 

33. พัฒนาสังคมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

ค่าอาหารเสริมนม
โรงเรียน,ศูนย์เด็กฯ 

กองการศึกษาฯ 537,515 527,090.12 10,424.88 

34. พัฒนาสังคมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนสามเณร
ภาคฤดูร้อน 

กองการศึกษาฯ 30,000 30,000 - 

35. พัฒนาสังคมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

หล่อเทียนและ
ถวายเทียนพรรษา 

กองการศึกษาฯ 30,000 29,690 310 

36 พัฒนาสังคมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

กิจกรรมงานรัฐพิธี
ประเพณีต่างๆ 

กองการศึกษาฯ 23,000 20,220 2,780 

37 พัฒนาสังคมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

สภาเด็กและ
เยาวชนตำบลสัน
โค้ง 

กองการศึกษาฯ 20,000 11,758 8,242 

38 พัฒนาสังคมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาใน
ระดับตำบล อำเภอ 
จังหวัด 

กองการศึกษาฯ 10,000 8,945 1,055 

39 พัฒนาสังคมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านจำไก ่
โครงการแข่งขัน
กีฬา 

กองการศึกษาฯ 40,000 40,000 - 

40 พัฒนาสังคมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

กองการศึกษาฯ 30,000 30,000 - 

41 พัฒนาสังคมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

อุดหนุน
พระราชดำริ
สาธารณสุข 

สำนักปลดัฯ 220,000 220,000 - 

42. พัฒนาสังคมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สำนักปลดัฯ 87,109 87,069 40 

 
 
 



 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ
ตามแผน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

43. พัฒนาสังคมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

(วัสดุทาง
การแพทย์)ป้องกัน
โรคไข้เลือดออก
(ทรายอะเบท) 

สำนักปลดัฯ 100,000 39,096 60,904 

44 พัฒนาสังคมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ สำนักปลดัฯ 10,962,200 10,323,300 638,900 

45 พัฒนาสังคมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ สำนักปลดัฯ 4,207,200 3,828,400 378,800 

46 พัฒนาสังคมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

สำนักปลดัฯ 420,000 385,500 34,500 

47. พัฒนาสังคมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

สำนักปลดัฯ 50,000 25,813 24,187 

48 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เฝ้าระวังป้องกัน
และรณรงค์เร่ือง
หมอกควันและไฟ
ป่า 

สำนักปลดัฯ 15,000 13,076 1,924 

49 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สนับสนุนกิจกรรม
ตามแนว
พระราชดำริและ
พระราชเสาวนยี ์

สำนักปลดัฯ 30,000 29,480 520 

50 รักษาความสงบเรียบร้อย ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

สำนักปลดัฯ 42,000 18,320 23,680 

51 ส่งเสริมการบริหารจัดการ เลือกตั้ง สำนักปลดัฯ 300,000 200,758.50 6,241.50 

52 ส่งเสริมการบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มความรู้
ความสามารถใน
การบริหารงาน 

สำนักปลดัฯ 20,000 19,526 474 

53 ส่งเสริมการบริหารจัดการ อุดหนุนศูนย์
ช่วยเหลือ
ประชาชนกลาง 

สำนักปลดัฯ 16,000 16,000 - 

 
สรุปยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) ประจำปี พ.ศ.2565 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

จำนวนครงการ จำนวนเงิน จำนวนโครงการ จำนวนเงิน 
1.พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 67 47,206,000 27 4,428,109.80 

2.ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 28 26,352,400 20 16,971,043.12 
3. การจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3 400,000 2 42,556 

4. รักษาความสงบเรียบร้อย 10 652,000 1 23,680 
5.ส่งเสรมิบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล 7 1,136,000 3 236,284.50 



รวม 115 75,746,400 53 21,701,673.42 
 
             รายการครุภัณฑ์ 

ที ่ แผนงาน ประเภทครุภัณฑ์ ชื่อครุภัณฑ์ งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 บริหารงานทั่วไป สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ 21,000 21,000 - 
2 บริหารงานทั่วไป สำนักงาน โต๊ะพับโฟเมก้า 15,000 15,000 - 
3 บริหารงานทั่วไป ไฟฟ้าและวิทยุ ลำโพง 13,300 13,000 300 
4 บริหารงานทั่วไป โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์ 
33,600 33,600 - 

5 บริหารงานทั่วไป คอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก 

15,000 15,000 - 

6. บริหารงานทั่วไป คอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิคส์ 

เครื่องคอมฯ 
จำนวน 2 เครื่อง 

44,000 43,800 200 

7. บริหารงานทั่วไป คอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิคส์ 

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก จำนวน 2 
เครื่อง 

15,000 15,000 - 

8. บริหารงานทั่วไป สำนักงาน โต๊ะทำงาน 3 ตัว 16,500 16,170 330 
9. บริหารงานทั่วไป สำนักงาน เก้าอ้ีทำงาน 3 ตัว 11,700 11,250  

10. บริหารงานคลัง สำนักงาน ซื้อตู้เหล็ก 3 ตู้ 17,700 17,100 600 
11. รักษาความสงบภายใน สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ 21,000 21,000  
12. รักษาความสงบภายใน คอมพิวเตอร์

อิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก 

7,500 7,500 - 

13. รักษาความสงบภายใน อ่ืนๆ จัดซื้อสายฉีด
ดับเพลิง 

25,000 23,000 2,000 

14. รักษาความสงบภายใน อ่ืนๆ ชุดดับเพลิงนอก
อาคาร 

44,600 43,800 200 

15 รักษาความสงบภายใน อ่ืนฯ เลื่อยยนต์ 8,000 8,000 - 
16 เคหะและชุมชน เกษตร รถตักหน้าขุดหลัง 3,520,000 3,450,000 70,000 
17 รักษาความสงบภายใน งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบ

ข้อแข็ง จำนวน 2 
เครื่อง 

19,000 19,000 - 

18. อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 22,000 22,000 - 

 
 
 



 
 

ส่วนที่ 4 สรุปผล  ขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะ 
4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 

        4.1.1 ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 92 คะแนน 
รายละเอียดหน้า (26) 
  4.1.2 สรุปความเห็นข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลเกี่ยกับสภาพทั่วไป และข้อมูล
พ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ได้คะแนนในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 90 คะแนน      
รายละเอียด หน้า (27-28) 
  4.1.3 สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง คิดเป็นคะแนนใน
ภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 95 คะแนน รายละเอียดหน้า  (29) 
  4.1.4 จากตาราง ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาชน เกี่ยวข้องโดย
ใช้แบบประเมินความพอใจผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์นั้นๆ เปลี่ยนแปลง
ของชุมชนหลังจาก ที่ได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์แล้ว สรุปได้ดังนี้ 
  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม                 
= อยู่ในความพอใจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ค่าเฉลี่ย 4.44 คะแนน = ความพึงพอใจมาก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม ค่าเฉลี่ย 4.52 คะแนน                
=ความพึงพอใจมาก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย 4.41 คะแนน              
= ความพึงพอใจมาก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององค์การให้มีประสิทธิภาพ 
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.54 คะแนน = ความพึงพอใจมาก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.23 คะแนน 
= ความพึงพอใจมาก 
  สรุปทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 4.43 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ที่ความพอใจมาก 
รายละเอียดหน้า (31-35) 
  4.1.5 โครงการที่ได้ดำเนินการทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565     
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565    จำนวน 115  โครงการ 
โครงการที่ได้จัดทำและดำเนินการเบิกจ่าย  จำนวน   53  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ   46.09 %   รายละเอียดหน้า (37-40) 
 

 
 
 



 
 

4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 

                1.ควรมุ่งเน้นพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความท่ัวถึง  
                2.พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือสนับสนุน ด้านการเกษตร และเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้ทั่วถึง  
                3.พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน  
                4.เพ่ิมประสิทธิภาพและแปรรูปสินค้าไปสู่ สินค้าชนิดใหม่ที่มีมูลค่าสูง ส่งเสริมอาชีพต่างๆ 
                5. พัฒนาสังคม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะภายใน
ครัวเรือน อันจะนำไปสู่สุขภาวะที่ดีและทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
                 6. ควรพัฒนางานแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม สามารถ น้าไปสู่การปฏิบัติ 
                 7. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง และ
พยายาม ทำให้ แผนพัฒนาท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามที่ตัง้เป้าหมายไว้  
                 8. ควรพัฒนาระบบการจัดทำแผนและระบบงบประมาณ การเงิน การคลัง เพื่อให้การจัดทำ
แผนพัฒนา ท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์  
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  
            
 
 
 


