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ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาท่ี
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะตองดำเนินการ
กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพ่ือใหผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคม  

 ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ จึงไดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ไดจากการ
ติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตำบลทราบ  คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะ
สามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาทองถ่ิน  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด   
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สวนที่ 1 บทนำ 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมีจุดหมาย    
ไมเหมือนกัน แตกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยให   ผูบริหารทองถิ่น 
ขาราชการองคการบริหารสวนตำบล พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง สมาชิกสภาทองถ่ิน  สามารถกำกับดูแล ทบทวน 
และพัฒนางาน พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ จึงเปนการติดตามผลท่ีใหความสำคัญ ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล
สัมฤทธิ์หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ดำเนินการหรือไมไดดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินที่ไดกำหนดไวหรือไม รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 

2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิต์รวจสอบดูวา
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั้งดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว
หรือไมอยางไร 

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน และขั้นตอนตาง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจของชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดำเนินการไดตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม ทำใหทราบและ
กำหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561--
2565) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น ปลัด/รองปลัดองคการบริหาร
สวนตำบลสัมฤทธิ์ ผูบริหารระดับหัวหนาสำนัก/ผูอำนวยการกอง บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ 
สภาพพ้ืนที่และผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนำไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพ
พ้ืนแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลสัมฤทธิ์/องคการบริหารสวนตำบล
สัมฤทธิ ์

  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคณุคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบใน
การดำเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดำเนินการปรับปรุงใหดีข้ึนตั้งรับให
มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในองคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์
ใหเกิดประโยชนเพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดำเนินการ สิ่งเหลานี้
จะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนาชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิด
กระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดำเนินการไปแลววาสิ่ง

ใดควรดำเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดำเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดำเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกำหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี ้

1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ซึ่งจะชวย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหนาที่ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดำเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กำหนดไว สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจที่ไดกำหนดไว 

3. เพื่อเปนขอมูลสำหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดำเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจำเปนขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ ์

4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณของ องคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ ์  
5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถิ่น  ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ

ขององคการบรหิารสวนตำบลสัมฤทธิท์ี่จะตองผลักดันใหการดำเนินการตามแผนงาน 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2548 ถึงที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ไดกำหนดใหมีการติดตามประเมินผลโครงการที่ได ดำเนินการไป
แลว เพ่ือตรวจสอบควบคุมใหการดำเนินงานตามโครงการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ เกิดประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงคของโครงการที่ไดกำหนดไว เทศบาลเมืองไรขิงในฐานะองคกรปกครองสวน ทองถ่ิน ซึ่งมีหนาที่ใน
การจัดทำโครงการตาง ๆ เพ่ือพัฒนาทองถิ่น และใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง เทศบาลเมืองไรขิงจึงได
กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมีองคประกอบของระบบการ
ติดตามประเมินผล ดังนี ้

1) กำหนดองคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
2) กำหนดแนวทางและวิธีการติดตามประเมินผล 
3) กำหนดชวงเวลาและระยะเวลาในการติดตามประเมินผล 

1) กำหนดองคกรรับผดิชอบในการติดตามและประเมินผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2548 ถึงท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมนิผล 
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แผนพัฒนาทองถิ่น ตามหมวด 6ขอ 28 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งทางองคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ ประกอบดวย 

1. นายสันต  ใจซือ่ ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของ  ประธานกรรมการ 
2. นายชวน  ออนสุข ประชาคม หมูที่ 9 กรรมการ 
3. นายประเสริฐ  เนาวพิมาย ประชาคม หมูที่ 13 กรรมการ 
4. นายบุญลอม  ดีมา ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของ กรรมการ 
5. นายประสงค  รมเย็น ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 
6. นายประทีป  รักศิริ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 
7.นายกฤษณะ  วัฒนะชุมพล    ผูอำนวยการกองชาง อบต.สัมฤทธิ ์ กรรมการ 
8. นายประจวบ  พิรักษา  หัวหนาสำนักปลัด กรรมการ/เลขานุการ 

กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 

ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอำนาจหนาที่ ดังนี้  
(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ ผูบริหาร

ทองถิ่นเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง ประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือ รวม

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทำรางขอกำหนด ขอบขาย และ

รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
(2) ผูบรหิารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกำหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน 
(3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือรวมดำเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือรวมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงาน

ผลการดำเนินการซึ่งไดจากการติดตาม และประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือประเมินผล
การรายงานผลเสนอความเห็นผูบริหารทองถ่ิน 

(5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนา ทองถ่ิน 
พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายใน สิบหา
วัน นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและ ตองปดประกาศไวเปน ระยะเวลา
ไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ขอ 31 เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกร ปกครองสวน
ทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและ ประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม 
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2) กำหนดแนวทางและวิธีการติดตามประเมินผล 
ในการดำเนินการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของ

องคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ที่ไดรับการแตงตั้ง จะทำหนาที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลโดยมีการ
ติดตาม และประเมินผลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป โดยมีประเด็นในการติดตาม 3 
ประเด็น คือ  

(1) ระยะเวลาการดำเนินงานตรงตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว 
(2) ประสิทธิภาพของการวางแผนในเรื่องงบประมาณ (ไมมีการโอนเงนิงบประมาณ) 
(3) ประสิทธิผลของการดำเนินงานตามโครงการ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรวมประชุมเพ่ือกำหนด กรอบ
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี ้

1.1 การกำหนดกรอบ แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาทองถ่ิน อาจ
กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถิ่น ดังนี ้

(1) ความสอดคลอง (Relevance) ของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธที่กำหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหนวยงาน 
(3) ความกาวหนา (Progress) กิจกรรมที่กำหนดไวตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring) 
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรที่ใชโดยมี

การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการศึกษาถึงผลที่ไดรับ (Effect) 
(6) ผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output) เปนการประเมินผล ประโยชนที่เกิด จากการทำ

กิจกรรมท่ีมีตอกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรม 
(7) การประเมินผลกระทบ เปนการศึกษาผลที่ไดรับรวมยอด (Overall Effect) คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใชหรืออาจเลือกใชในบางแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลก็ได โดยอยางนอยตองสามารถประเมิน ความสอดคลองและสามารถวัดความสำเร็จ
หรือความกาวหนาของแผนพัฒนาทองถ่ินได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

1.2 กรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา 
(1) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency 

Evaluation) 
(2) การประเมินโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency 

Evaluation) 
(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
 
ขั้นตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและ

ประเมินผลไดตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ขั้นตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ินตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกำหนด โดยสามารถติดตาม และ
ประเมินผล ไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 
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ขั้นตอนท่ี 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรายงานผลและเสนอ ความเห็น
ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตอผูบริหารทองถ่ิน 

ขั้นตอนที่ 5 ผูบริหารทองถิน่เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และ คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน ทองถิ่นทราบในที่
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล ดังกลาวและตองปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกป 

3) กำหนดชวงเวลาและระยะเวลาในการติดตามประเมินผล 
ชวงเวลาในการติดตามและประเมินผล ขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ไดกำหนดใหมีการ

ติดตาม ประเมินผลตามวัน เวลา ที่สอดคลองกับตารางดำเนินงานของเทศบาลเมืองไรขิง คือ 
(1) การประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินจะทำการประเมินผลฯ และรายงานปละ 1 ครั้ง 
(2) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นจะทำการติดตามและ 

ประเมินผลพรอมทั้งรายงานผลใหคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและสภาทองถิ่นทราบปละ 1 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป 

ตารางที่ 1 การกำหนดชวงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ 

หนวยงาน 
ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 

รายงาน ระยะเวลา รายงาน ระยะเวลา 
อบต.สัมฤทธิ ์ 1. ใช แบบ 2/1 

แบบติดตามผลการ
ดำเนินงานประจำป 
2. ใช แบบที่ 2 แบบ
ติดตามผลการดำเนินงาน 
ของ อบต.สัมฤทธิ์ 
3. สงรายงานใหกับ คณะ
ติดตามฯ 

ปละ 1 
ครั้ง
ภายใน
เดือน 
ธันวาคม 
ของทุกป 

1. แบบ 2/2 แบบประเมินผล
โครงการ 
2. สงแบบ 2/2 แบบ
ประเมินผลโครงการคณะ
ติดตามฯ 
 

หลังจากเสร็จสิ้น
โครงการ หรือภายใน
เดือนธันวาคม ของ
ทุกป 

คณะติดตามฯ ตรวจสอบราย 
งานวิเคราะหรายงาน ตาม
แบบรายงาน สรุปรายงาน
ผล และเสนอความเห็นให 
ผูบริหารทราบ 

ภายใน
เดือน 
ธันวาคม  

1. ใช แบบที่ 1 แบบชวยการ
กำกับแผนพัฒนา 

เมื่อประกาศใช
แผนพัฒนาทองถิ่น 

2. ใช แบบที่ 3/1 แบบ
ประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาทองถิน่โดยใช แบบ
ที่ 3/2 แบบประเมินความ
พอใจตอการดำเนินงานของ 
อบต.สัมฤทธิ์ 
3. ตรวจสอบรายงาน วิเคราะห
รายงานตามแบบรายงาน สรุป
รายงานผลและเสนอความเห็น
ใหผูบริหารทราบ 

ภายในเดือน 
ธันวาคม 

ผูบริหาร 
อบต.สัมฤทธิ์ 

รายงานคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและสภาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศใหประชาชนทราบ ภายใน 
15 วัน นับแตวันรายงานผลฯ ภายในเดือนธันวาคมของทุกป และปดประกาศไมนอยกวา 30 วัน 
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4. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์มีอำนาจ
หนาที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 
เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์โดย
อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล  

เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา 
ทองถ่ิน โดยการกำหนดรูปแบบที่จะใชในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบวาการดำเนินกิจกรรมตาม 
โครงการอยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไวหรือไม และผลของการดำเนินโครงการบรรลุ 
วัตถุประสงคที่ไดวางไวหรือไม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใชแบบรายงาน 3 แบบ และเครื่องมือ ในการ
เก็บรวบรวมขอมูล 2 แบบ ตามรูปแบบทีก่รมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกำหนดเปนแนวทางไว ดังนี้ 

 
1. แบบรายงาน แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ ์
1.1 แบบรายงาน แบบที่ 2/1 แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำป พ.ศ. 2564 ซึ่งเปนแบบ

ประเมินตนเอง เพ่ือประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบล
สัมฤทธิภ์ายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ถึงท่ีแกไขเพ่ิมเติม และถึงที่เปลี่ยนแปลง 

1.2 แบบรายงาน แบบที่ 2/2 แบบประเมินผลโครงการ เปนแบบประเมินผลโครงการที่ หนวยงาน
เจาของโครงการตองทำการสรุปผลโครงการหลังจากที่ไดดำเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นแลวหรือ สรุปผลโครงการ
หลังจากสิ้นปงบประมาณ (เดือนกันยายนของทุกป) 

2. แบบรายงาน แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 
เปนการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรที่กำหนด มีระยะเวลาในการ ดำเนินงาน

หลังจากสิ้นปงบประมาณ (ปละครั้ง) โดยใช เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 2 แบบ ไดแก แบบที่ 3/2 แบบ
ประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ในภาพรวม และ แบบที่ 3/3 
แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์แตละยุทธศาสตร นำผลที่ได
จาก แบบที่ 3/2 และ แบบที่ 3/3 มาสรุปตามแบบรายงาน แบบที่ 3/1 ดังนี ้

ผูบริหาร
ทองถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผูบริหาร
ทองถิ่น 

สภาทองถ่ิน 
รายงานผล เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

ผูบริหาร
ทองถิ่น 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในตำบล/อปท ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหา
วัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวนั 

เสนอ เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอ

เสนอ 
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก และเก่ียวของกับเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ อยางไร 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ ในภาพรวม และ 
แตละยุทธศาสตร โดยมีประเด็นความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ ดังนี ้

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 
5)  ความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
6)  การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา 
8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
9)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

ตอผลการดำเนินงานในแตละยุทธศาสตร ดังนี ้
1 หมายถึง นอยที่สุด  2  หมายถึง  นอย         3  หมายถึง ปานกลาง 
4 หมายถึง มาก            5   หมายถึง  มากที่สุด  
สวนที่ 3 ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม หรือปญหาความตองการอ่ืนๆ เปนแบบสอบถามปลายเปด 
เกณฑการประเมินผล 
1) เกณฑการประเมินผลของระดับความพึงพอใจ แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี ้

คาคะแนน ระดับความพึงพอใจ 
1 นอยที่สุด 
2 นอย 
3 ปานกลาง 
4 มาก 
5 มากที่สุด 

 
สามารถแปลความหมายของระดับความพึงพอใจ คิดเปน คาเฉลี่ย (Average Mean) คะแนนไดดังนี้  

คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.80 หมายถึง ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน ระดับนอยที่สุด  
คาเฉลี่ยระหวาง 1.81 – 2.60 หมายถึง ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน ระดับนอย  
คาเฉลี่ยระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน ระดับปานกลาง  
คาเฉลี่ยระหวาง 3.41 – 4.20 หมายถึง ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน ระดับมาก  
คาเฉลี่ยระหวาง 4.21 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน ระดับมากที่สุด 
 
2) เกณฑการประเมินผล คิดเปนรอยละ (Percentage) ดังนี ้
ตั้งแตรอยละ     50  ลงมา                        หมายถึง  ควรปรับปรุง 
มากกวารอยละ  50  แตไมเกินรอยละ 60 หมายถึง  นาพอใจ 
มากกวารอยละ  60  แตไมเกนิรอยละ 70 หมายถึง  ด ี
มากกวารอยละ  70  ขึ้นไป                     หมายถึง ดีมาก 
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และใชเกณฑการประเมิน ตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (LPA) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดานที่ 1 การบริหารจัดการ ขอ 2. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการนำโครงการ
การบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะมาจัดทำเปนงบประมาณรายจาย 

ขอ การตรวจสอบประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนน
ที่ได 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน  
1. แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 2. 
ขอบัญญัต/ิเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
หรือเพิ่มเตมิ   
3. การใชเงนิสะสม/เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ  
4. การโอนตั้งจายเปนรายการใหม/โอนเพ่ิม 
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ สำหรับการพัฒนา
ทองถ่ิน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวของ 
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย                  
พุทธศักราช 2560 มาตรา 250 
2. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเตมิ 
(ฉบับท่ี 2 และ 3)  พ.ศ. 2543 ขอ 26 ขอ 27 ขอ 28  ขอ 
29   ขอ 30 ขอ 31 และขอ 32  
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรบัเงิน การเบิก
จายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงนิ และการตรวจเงนิ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเตมิ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548   แกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2558 
และแกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ 89 
4. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน              
พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 4 คำนิยาม 
ขอ 24 และขอ 25 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0810.3/ว 
2931 ลงวนัที่ 15 พฤษภาคม 2562 

2. องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการนำ
โครงการ การจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ โดยตรงในแผนพัฒนา
ทองถิ่นป 2564 มาจัดทำเปนงบประมาณ
รายจาย      
 
เกณฑการใหคะแนน : 
1. จำนวนโครงการบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะรอยละ 30.00 ของ
โครงการขึ้นไป  
2. จำนวนโครงการบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะรอยละ 20.00 ของ
โครงการ แตไมถึงรอยละ 30.00 ของ
โครงการ 
3. จำนวนโครงการบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะรอยละ 10.00 ของ
โครงการ แตไมถึงรอยละ 20.00 ของ
โครงการ 
4. จำนวนโครงการบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะนอยกวารอยละ 10.00 
ของโครงการ 

 
 
 

 
 
 
 

5 
 
 
3 

 
 
1 
 
 
 
0 
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การจัดเก็บขอมูล 
1) จัดเก็บขอมูลจากการดำเนินการขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ ในการจัดทำโครงการ

พัฒนา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564) 
2) จัดเก็บขอมูลจากการทำแบบประเมินผลความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหาร

สวนตำบลสัมฤทธิ ์

แหลงขอมูล 
1) การดำเนินการตามภารกิจของสวน/กอง/ฝาย และหนวยงานราชการอ่ืน ๆ ที่ไดปรากฏตาม 
โครงการพัฒนาในหวงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ถึงที่

แกไข เพ่ิมเติมและถึงที่เปลี่ยนแปลง  
2) กลุมประชากรตัวอยาง ที่อาศัยอยูในเขตพ้ืนที่ตำบลสัมฤทธิ์จำนวน 130 คน (ตามสูตรคำนวณ 

ขนาดประชากรตัวอยาง ของยามาเน ( Yamane , 1978 : 108) 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลจากการทำแบบประเมินผลความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหาร

สวนตำบลสัมฤทธิ์ เปนการนำขอมูลท่ีไดมาดำเนินการตรวจสอบความเรียบรอย แลวนำมาลงรหัสคอมพิวเตอร เพ่ือ
ประมวลผลโดยโปรมแกรมสำเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะห ขอมูล 
เปนการหาคาสถิติพ้ืนฐาน ดังนี้ วัดเปน จำนวน (Number) รอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Average Mean) 

6. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดำเนิน

โครงการ รองลงมาคือนำไปใชสำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปนหัวขอ
ได ดังนี ้
  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำใหวิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทำใหแผนพัฒนาทองถ่ินและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทำใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต 
  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ ที่
จะนำไปจัดทำเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ทำใหไดรับความ
เชื่อถือและการยอมรบัจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถิ่น ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ ของ
องคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ สามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถ่ิน
ใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอำนาจหนาที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการตาง ๆ สำหรับการ
ปรบัปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได  
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  7. ทำใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ แตละคน แตละสำนัก/กอง/
ฝายตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทำงานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทำใหเปาหมายขององคการบริหาร
สวนตำบลสัมฤทธิ ์เกิดความสำเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม 
งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการประชาชนในเขตตำบลสัมฤทธิ์/องคการบริหารสวนตำบล
สัมฤทธิ ์ 
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สวนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์เปนแผนยุทธศาสตรที่กำหนด

ระยะเวลา 5 ป พ.ศ. 2561- 2565 ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ 
ที่กำหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ 
และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ
บริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา อำเภอพิมาย และแผนชุมชนตำบลสัมฤทธิ ์

1.1.1 วิสัยทัศน 

 สรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  มุงสูคุณภาพชีวิตที่ดี 

 สืบสานวัฒนธรรมประเพณี สรางชุมชนใหมีความเขมแข็ง  

1.1.2 พันธกิจ 

ปฏิบัติภารกิจอำนาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล 

และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพ่ิมเติม  

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2542 และตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ อยางมีประสิทธิภาพ  

เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนในทองถ่ิน 

1.1.3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 
ยุทธศาสตรที 1 การพัฒนาดานการเกษตร 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารการจัดการบานเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานสังคมและชุมชน 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาดานการศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาดานคณุภาพชีวิต 

1.1.4 เปาประสงค/จุดมุงหมายการพฒันา  
ยุทธศาสตรที 1 การพัฒนาดานการเกษตร 

1. พัฒนา และจัดหาแหลงน้ำ  เพ่ือการเกษตรอยางเพียงพอ 
2. การสงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตร 
3. การสงเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
4. สงเสริมใหเกษตรกรไดรูจักคุณประโยชนของการใชเกษตรอินทรีย 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 



12 

 

1. เพ่ือใหการคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 
2. เพ่ือใหมีไฟฟาสาธารณะสวางเพียงพอและมีการขยายเขตไฟฟาทั่วถึง 
3. เพ่ือใหมีแหลงน้ำในการอุปโภค บริโภค  อยางเพียงพอ 
4. กอสราง / ตอเติม โครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร 3 การบริหารจัดการราชการบานเมืองที่ด ี
1. ตามหลักธรรมาธิบาล โปรงใส ตรวจสอบได ประชาชนมีสวนรวม 
2. เพื่อเสริมสรางศักยภาพของคนใหมีทักษะความสามารถในการปรับตัวไดอยาง

รูเทาทันในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง  

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสังคมและชุมชน 
1. เพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ทองถิ่น 

ใหมีความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  มีความเชี่ยวชาญและมีทักษะใน
การพัฒนาฝมือแรงงานในการผลิตเพิ่มมูลคาของสินคา   

2. เพ่ือสงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อใหประชาชนมีที่อยูอาศัย มีความมั่นคงในการทำงานและมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 
4. เพ่ือจัดใหมีสถานที่ออกกำลังกาย  สถานที่พักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ 

ยุทธศาสตร 5 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
1. เพ่ือใหประชาชนมีอาชีพและรายไดพอเพียง  มีความมั่นคง และยั่งยืน ในการ

ดำรงชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1. เพ่ือฟนฟ ูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยเฉพาะปาไม  
2. เพ่ือควบคุมคุณภาพ แมน้ำ ลำคลอง ใหไดตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนด  

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี และการทองเที่ยว 
1. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูดานศาสนา  
2. เพ่ือสงเสริมรักษาวัฒนธรรมประเพณีใหคงอยูคูกับทองถ่ินตลอดไป  
3. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาแหลงการทองเท่ียว  

ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาดานคณุภาพชีวิต 
1. เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน  
2. เพ่ือสงเสริมสังคมสงเคราะห และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตร ีคนชรา และ

ผูดอยโอกาส 
3. เพ่ือสงเสริมการศึกษาใหเด็กสามารถจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. เพ่ือปองกันโรคและระงับโรคตดิตอ/สงเสริมสุขภาพประชาชน 
5. เพ่ือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับเยาวชนและประชาชน 
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1.1.5 กลยุทธ/แนวทาง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 

1. การพัฒนาแหลงน้ำ 

2. การแปรรูปสินคาเกษตร 

3. การสงเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

4. การสงเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

5. การเพ่ิมศกัยภาพการผลิต 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. กอสรางและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ำ 
2. กอสรางขยายเขตไฟฟาและไฟแสงสวาง 
3. กอสรางและขยายเขตการบริการประปา 
4. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงไดรับอยางถวนหนา 
5. การจัดทำผังเมือง 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการราชการบานเมืองที่ดี 
1. เทิดทูน พิทักษ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

2. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 

3. พัฒนาความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนเก่ียวกับการเมืองการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

4. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร        

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาหนวยงาน

และบุคลากรทุกรูปแบบ 

6. กอสราง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บำรุงรักษา/จัดหาวัสดุ อุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใช และพัฒนาระบบการทำงานโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

7. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการปองกันปญหาคอรรัปชั่นอยาง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและชุมชน 

1. จัดการที่อยูอาศัยที่มั่นคงถาวรและสงเสริมสวัสดิการ พรอมเครื่องสาธารณปูโภค

ใหแกประชาชน  และผูดอยโอกาสตาง ๆ  เชน ผูยากไร  ผูพิการ  ผูสูงอาย ุฯลฯ 

2. เพิ่มศักยภาพและเติมปญญาใหสังคม โดยการสรางเครือขายการศึกษา สราง

แหลงเรียนรู ทันสมัย โดยใชสื ่อใชเทคโนโลยีหรือระบบ IT ถายทอดไปสู

ประชาชนทุกกลุม 

 3. พัฒนาระบบสุขภาพแบบองครวมและปรับปรุงสภาพแวดลอมทางสังคมใหเอ้ือ

ตอการมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีถวนหนาอยางยั่งยืน 

4. จัดระบบการคุมครองผูบริโภคดานอาหารปลอดภัย  ตลาดสดนาซื้อและปกปอง

สิทธิผูบริโภค 
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5. สงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน  และลดปญหาความรุนแรงจาก

อุบัติเหต ุ อาชญากรรม  และสาธารณภัยตาง  ๆ  

6. สงเสริมการปองกัน เฝาระวังรักษา บำบัดผูเสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาชุมชนให

เขมแข็ง 

7. สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของชุมชน  เพื ่อเสริมสรางสุขภาพ

รางกาย จิตใจ  ใหแกประชาชน 

8. การสรางสวนสาธารณะ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

1. สงเสริมศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสนิคาทาง

การเกษตร 

2. เสริมสรางและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ 

3. สงเสริมการตลาดและรานคาชุมชนโดยวิธีสหกรณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1. สรางจิตสำนึกของเอกชน  ประชาชนในการเพ่ิมการผลิตโดยมุงเนนรับผิดชอบ

ตอสังคม   และการลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. สงเสริมบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอม  ระบบนิเวศ  ปาไม   แมน้ำ ลำ

คลอง 

3. เฝาระวังและพัฒนาคุณภาพแหลงน้ำ  ใหไดมาตรฐาน 

4. ปองกันการบุกรุกที่สาธารณะ 

5. การกำจัดขยะ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  และการทองเที่ยว 

1. สงเสริมและสนับสนุนสภาวัฒนธรรมตำบลสัมฤทธิ ์ และพิพิธภัณฑทองถ่ิน 

2. การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานศาสนา 

3. การสงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 

4. การสงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน 

5. การสรางคณุธรรม  จริยธรรมใหแกชุมชน 

6. การสงเสริมการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

1. การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา 

2. การพัฒนาสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย 

3. การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน 
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1.1.6 ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย  
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการเกษตร 

1. มีการพัฒนาแหลงน้ำเพ่ือการเกษตรเพิ่มข้ึน 
2. มีจำนวนเกษตรกรที่มีความรูในการผลิตผลผลิตมากขึ้น  
3. มีจำนวนผลผลิตจากการประกอบอาชีพทางการเกษตรมากขึ้น 
4. มีจำนวนเกษตรกรที่ใชเกษตรอินทรียมากขึ้น 
5. มีจำนวนเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. จำนวนการกอสรางและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ 
2. จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะใหครบทุกหมูบาน 
3. จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาใหครบทุกครัวเรือน 
4. จำนวนการไดรับบริการสาธารณะอื่น ๆ เชน โทรศัพทสาธารณะ 
5. มีการจัดทำผังเมือง 

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการราชการบานเมืองที่ดี 
1. รอยละของการมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินงานขององคกร 
2. รอยละของบุคลากรในหนวยงานท่ีมีความรู ความสามารถ 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสังคมและชุมชน 
1. รอยละของประชากรในหมูบานที่มีสุขภาพดีถวนหนา 
2. รอยละของเด็กดอยโอกาส ผูสูงอาย ุคนพิการ และผูมีรายไดนอย ที่ไดรับการ

ดูแล 
3. จำนวนกิจกรรม/การดำเนินงาน งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4. รอยละของผูไดรับการบำบัดยาเสพติด 
5. รอยละของเด็กและเยาวชนไดรับความรูในการแกไขปญหาสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
1. จำนวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย 
2. จำนวนครัวเรือนและกลุมอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
3. จำนวนรานคาชุมชนโดยวิธสีหกรณ  

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1. มีการจัดกิจกรรม/โครงการในการอนุรักษปาไม  
2. จำนวนแหลงน้ำที่ไดรับการพัฒนาและฟนฟูสามารถกักเก็บไดอยางเพียงพอ    
3. จำนวนแหลงน้ำที่มีคุณภาพน้ำเพ่ิมขึ้น 
4. ประชาชนมีความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน 
5. จำนวนสวนสาธารณะ 
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ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการศาสนา  วัฒนธรรมประเพณแีละการทองเที่ยว 
1. จำนวนกิจกรรมที่มีการอนุรักษศิลปวฒันธรรม ประเพณ ี 
2. จำนวนกิจกรรมท่ีมีการสงเสริมดานการศาสนา  
3. จำนวนกิจกรรมท่ีมีการสงเสริมการทองเท่ียว  

ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาดานคณุภาพชีวิต 
1. จำนวนกิจกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาและสงเสริมการศึกษา  
2. จำนวนกิจกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย  
3. จำนวนกิจกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดกิารชุมชน  

1.1.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ 

จุดยืน 
- ตองมีเปาหมาย เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ 
- ตองมีการบริหารยุทธศาสตร 
- ความสอดคลองของยุทธศาสตรประเทศกับทองถิ่น 
- ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอยูมาก 
- ความสอดคลองสิ่งที่ทำกับสิ่งที่ตองการ 
- ความตองการของประชาชนซึ่งเปนผูรับบริการ 
- ทรัพยากรมีจำกัด 
- การวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

สรางความเขาใจกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
 - สรางความเขาใจกับฝายตางๆ ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 - สรางความเขาใจกับประชาชน ศึกษาสำรวจปญหา และความตองการที่แทจริง 
 - แตงตั้งคณะทำงานฝกอบรมเสริมสรางความรู 
ปจจัยความสำเร็จ 
 - ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล 
 - การรับรูความรวมมือของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตำบล 
 - การมีสวนรวม ระดับการมีสวนรวมของประชาชน 
 - การประสานและสนับสนุนจากภาคีภาครัฐและเอกชน 
 - ระบบฐานขอมูล 
 - การเผยแพรประชาสัมพันธ 
บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูที่เก่ียวของ 
 1. ผูบริหารทองถ่ิน      
      - ผูนำใหนโยบาย ติดตามประเมินผล 
 2. เจาหนาที่ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
      - รวมเปนคณะทำงาน ประสานงานระหวางฝาย สรางบรรยากาศการทำงานที่ดี 
 3. ประชาชนในทองถิ่น และผูรับบริการอ่ืนๆ  
      - รวมเปนคณะทำงาน ใหขอมูลและรวมกำหนดความตองการ 
      - หนวยงานราชการ สนับสนุนขอมูล ความรูทางวิชาการ 



17 

 

2. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) เฉพาะปงบประมาณ  พ.ศ.2564 

แบบที่ 2/1 แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำป พ.ศ. 2564 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  

 

ดําเนิน อยู ยังไม

การ ระหวาง ดําเนิน

เสร็จ ดําเนินการ การ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร

แผนงานการเกษตร

1 ใหความรูการใชน้ําของกลุมผูใชน้ํา 1 30,000 P -25,000

2 ใหความรูเกษตรกรทางดานการเกษตร 1 200,000 P 406,515 213,500

3 อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

1 40,000
P -10,000

4 สนับสนนุปจจยัการผลิต (คากระแสไฟฟา) 1 2,250,000 P 1,847,226

5 กอสรางบานปด-เปดทางขามนานางมาน  คลองสนสระ หมู ท่ี  12 1 65,800 P
6 กอสรางลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู ท่ี 11 1 494,000 P 490,000

7 กอสรางเหมืองดาดคอนกรีต จากโรงเรียน ถึง 

บอนายสรอย  คลองจันทรทึก  หมูที่ 12

1 88,600
P

8 กอสรางเหมืองดาดคอนกรีตสายวังตรงไปนานางใจ (เล้ียวขวา) 

ไปถนนลาดยาง หมูที่ 4

1 496,000
P 420,000

9 ซอมแซมบานปด - เปด 2 จุด 3 บาน (บริเวณนานายจําลอง 2 บาน และ 

นานายสมพงษ 1 บาน) หมู ท่ี 12

1 165,500
P

10 ปรับปรุงคลองสงน้ําดาดคอนกรตีในเขตตําบลสัมฤทธ์ิ 1 200,000 P
11 การกําจัดวัชพืชภายในแหลงน้ําสาธารณะ 1 100,000 P -95,000

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําป พ.ศ.2564

(1 ตุลาคม 2563 - 31  มีนาคม 2564)

รายการ/โครงการ/ยุทธศาสตร จํานวน

งบประมาณ/ท่ีมา/แหลงอางอิง งบ

ประมาณใช

จริง

โอนงบฯ

(- ลด)

(+ เพ่ิม)
ขอบัญญัติ 64

จายขาดเงิน

สะสม 

28/10/63

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

ขอบัญญัติ 64

(ต้ังรายการใหม)
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ดําเนิน อยู ยังไม

การ ระหวาง ดําเนิน

เสร็จ ดําเนินการ การ

12 กอสรางถนน คสล.  ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา

ตําบลสัมฤทธ์ิ

1
355,400 P 353,000

13 พัฒนาพ้ืนท่ีตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม ประยุกตสู 

“โคก หนอง นา โมเดล”

1 400,000
P

14 กอสรางคลองสงน้ําคอนกรตีจากนานายโอภาส  สดกลาง ถึง นานายพร้ิม  

ภูวนาถ หมู ท่ี 4

1 400,000
P

15 ขุดลอกคลองตะกุดตานาง หมูที่ 3 1 494,800 P

16 ขุดลอกคลองตะลุมพุก หมู ท่ี 2 1 497,800 P

17 ขุดลอกคลองบัว หมู ท่ี 2 1 498,100 P

17 4,129,900 800,000 355,400 1,490,700 5 8 4 3,516,741

งบ

ประมาณใช

จริง

โอนงบฯ

(- ลด)

(+ เพ่ิม)
ขอบัญญัติ 64

ขอบัญญัติ 64

(ต้ังรายการใหม)

จ ายขาดเงิน

สะสม 

28/10/63

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

รวม

รายการ/โครงการ/ยุทธศาสตร จํานวน

งบประมาณ/ท่ีมา/แหลงอางอิง
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ดําเนิน อยู ยังไม

การ ระหวาง ดําเนิน

เสรจ็ ดําเนินการ การ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงานสาธารณสุข

1 เฝาระวังคุณภาพน้ําประปา 1 30,000      P
แผนงานเคหะและชุมชน

2 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟาสาธารณะ

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ

1 300,000    
P 362,792 62,792

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3 กอสรางถนนหินคลุก สายเลียบเหมืองโนนง้ิว - โนนชี หมู ท่ี 6 1 214,300    P 210,000

4 กอสรางถนน คสล. แยกจากถนนคลองสงน้ํา (หนองตาเพ็ง)  ถึง ถนนสาย

หนาศาลยา หมู ท่ี 1

1 489,400    
P 489,600

5 กอสรางถนน คสล. สายบานนางแจง  ยนตพิมาย ถึง ถนน คสล. สายคุม

โนนสวาง หมู ท่ี 10

1 480,400    
P 478,000

6 กอสรางถนน คสล. สายเลียบแมน้ํามูล - ปากประคาบ หมูที่ 5 - วัดสัมฤทธ์ิ

ตะวันออก หมู ท่ี 13

1 331,900    461,400   
P 789,000

7 กอสรางถนน คสล. สายสระหนองจิกไปโรงสูบน้ําดวยไฟฟาโรงสูบน้ํา

พระราชทาน หมู ท่ี 2

1 416,700    471,600   
P 884,000

8 กอสรางถนนดินลงหินคลุก สายเลียบลํามูลจากแปลงผัก หมู ท่ี 3 ถึง 

สะพานไปบานไผ ตําบลกระเบื้องใหญ

1 359,500    
P 353,000

9 กอสรางถนนหินคลุกสายจากนานายจํานงค  แกวหิน - นานายสุพจน  แกว

แหวน  หมู ท่ี 6

1 99,400      
P 98,000

10 ปรบัปรุงถนน คสล. จากแยกถนนสายกลางบาน - ลําตลาด หมู ท่ี 5 1 157,200    P 155,000

รายการ/โครงการ/ยุทธศาสตร จํานวน

งบประมาณ/ท่ีมา/แหลงอางอิง งบ

ประมาณใช

จริง

โอนงบฯ

(- ลด)

(+ เพ่ิม)
ขอบัญญัติ 64

ขอบัญญัติ 64

(ต้ังรายการใหม)

จ ายขาดเงิน

สะสม 

28/10/63

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ
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ดําเนิน อยู ยังไม

การ ระหวาง ดําเนิน

เสร็จ ดําเนินการ การ

11 เสริมถนน คสล. สายบานนายสุพัฒน  สดโคกกรวด - บานนางสายสุนีย  

เขตคํา หมูที่ 6

1 150,800    
P 148,000

12 ปรับปรุงถนน คสล. โดยทําการปูพ้ืนแอสฟลติกคอนกรีต สายหนาศูนยการ

เรียนรู ถึง หนาวัดบานคลา  หมู ท่ี 8

1 198,100    
P 196,000

13 ปรับปรุงถนน คสล. โดยทําการปูพ้ืนแอสฟลติกคอนกรีต ส่ีแยกถนนสาย

กลางบาน ถึง สามแยกดานทิศใต  หมู ท่ี 8

1 316,900    
P 313,000

14 ซอมแซมถนนในเขตองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 1 800,000    P 681,000

15 ปรับปรุงถนนลาดยางสายกลางบาน  หมู ท่ี 6 1 250,000 P

16 ปรับปรุงรางระบายน้ําหนาบานนายยัง หมูที่ 7 1 150,000 P

17 กอสรางถนน คสล. เลียบตะกรุดตาเขมไปทางบานนายกุล  ทีพล

กรัง ถึงทํานบใหม หมูที่ 1

1 308,000
P

18 กอสรางถนนหินคลุกสายจากนานายโอภาส   สดกลาง ถึง นานายพร้ิม  ภูว

นาถ  หมูที่ 4

1 41,500
P

19 กอสรางถนน คสล. ซอยนางบุญเล้ียง   ถนัดเล่ือย หมู ท่ี 4 1 100,000 P

20 กอสรางถนน คสล. ถนนสายโนนกระโดน ถึง บานนายเชิดศักด์ิ นมัสการ 

หมูที่ 5

1 252,000
P

21 กอสรางถนนหินคลุกสายรอบลําตลาด หมู ท่ี 5 1 249,000 P

22 กอสรางถนน คสล. จากบานนางเต็ม กลํ่ามะเริง - บานนางมนวรัญญ  ไทศิ

ริทรัพย หมู ท่ี 7

1 266,000
P

23 กอสรางถนนดินหินคลุกสายปาแค หมู ท่ี 7 1 85,300 P

รายการ/โครงการ/ยุทธศาสตร จํานวน

งบประมาณ/ที่มา/แหลงอางอิง งบ

ประมาณใช

จริง

โอนงบฯ

(- ลด)

(+ เพ่ิม)
ขอบัญญัติ 64

ขอบัญญัติ 64

(ต้ังรายการใหม)

จายขาดเงิน

สะสม 

28/10/63

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ
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ดําเนิน อยู ยังไม

การ ระหวาง ดําเนิน

เสร็จ ดําเนินการ การ

24 กอสรางถนน คสล. จากถนนพิมาย-จักราช ถึง สระหนองคลา  หมู ท่ี 8 1 262,000 P

25 กอสรางถนนดินลงหนิคลุกสายบานนายอุทัย  ดลพิมาย ถึง บานนายฉัตร  

ลวดลาย หมูที่ 9

1 70,000
P

26 กอสรางถนนหินคลุกจากท่ีนานายสมนึก  บมกลาง - ท่ีนางกรี  ทวมนอก 

หมู ท่ี 12

1 130,000
P

27 กอสรางถนนหินคลุกสายจากนานายสุพจน  เปร่ียมพิมาย - นานายชน  ชู

ชีพ  หมู ท่ี 12

1 110,000
P

28 กอสรางถนน คสล. สายบานนางรัชนี  แกวระวัง -  บานนางเทียม ตรีวรปด

 หมู ท่ี 15

1 168,000
P

29 วางทอระบายน้ําสายบานนายสุเทพ  พานชิเจริญ-บานนางดวง  อาจสูงเนิน

  หมู ท่ี 15

1 180,000
P

30 วางทอระบายน้ําสายบานนางกัญญาวี  แยมประโคน - บานนางยัง  ดู

กระบือ หมู ท่ี 15

1 172,650
P

31 กอสรางถนน คสล. ซอยบานนางปุย  หมูที่ 1 1 368,400   P 368,400

32 กอสรางถนน คสล. สายโรงสูบไฟฟา - เช่ือมวัดทาแดง หมูที่ 3 1 200,900   P 200,000

33 กอสรางถนน คสล. สายขางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไป โนนกระโดน หมูที่ 10 1 312,000   P 311,000

34 กอสรางถนน คสล. สายบานนายเรือง  นิยมไร หมูที่ 3 1 120,400   P 120,000

35 กอสรางถนน คสล. สายเลียบเหมืองดาดคอนกรีตบานปารัง หมู ท่ี 4 ถึง 

บานตาล หมู ท่ี 9

1 461,400   
P 460,000

รายการ/โครงการ/ยุทธศาสตร จํานวน

งบประมาณ/ท่ีมา/แหลงอางอิง งบ

ประมาณใช

จริง

โอนงบฯ

(- ลด)

(+ เพ่ิม)
ขอบัญญัติ 64

ขอบัญญัติ 64

(ต้ังรายการใหม)

จ ายขาดเงิน

สะสม 

28/10/63

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ
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ดําเนิน อยู ยังไม

การ ระหวาง ดําเนิน

เสร็จ ดําเนินการ การ

36 กอสรางถนน คสล. สายโนนง้ิวไปบานพุทรา หมู ท่ี 6 1 496,500   P 495,000

37 กอสรางถนน คสล. สายโรงสูบน้ํา  หมู ท่ี 7 1 90,300     P 90,000

38 กอสรางถนน คสล. สายบานนางริม  จันทรกลาง เช่ือม ถนนสายเลียบ

คลองโพธ์ิ หมู ท่ี 7

1 324,900   
P

324,000

39 กอสรางรางระบายนํ้าถนนสายบานนายเจียม - บานนางมนวรัญ หมูที่ 7 1 150,000   P 179,000

40 กอสรางรางระบายนํ้าจากโรงสีไปบานนายเฮง  พวงพิมาย หมูที่ 7 1 172,900   P 170,000

41 กอสรางถนน คสล. สายจากถนนกลางบาน (ดานตะวันออกวัดบานคลา)  - 

เหมืองบานตาล-บานคลา

1 482,200   
P 481,000

42 กอสรางถนน คสล.สายบานตาล หมู ท่ี 9  ตําบลสัมฤทธ์ิ เช่ือม บานดอนแซะ

 ตําบลในเมือง

1 496,500   
P 495,000

43 กอสรางถนน คสล.สายบานนางปาน  พวงพิมาย - บานนายวีรวัฒน  พวงพิ

มาย  หมู ท่ี 9

1 217,800   
P 176,200

44 ปรับปรุงถนน คสล. สายปากทางเขาวัดบานตาล - สามแยกท่ีนานางสุพรรณ

  คามพิมาย  หมู ท่ี 9

1 221,000   
P 220,000

45 กอสรางถนน คสล. สายจากปากทางเขาวัดปาสินสมบูรณ ถึง นานางอําไพ  

 ซึมพิมาย หมู ท่ี 10

1 496,500   
P 495,000

46 กอสรางถนน คลส. สายเลียบเหมืองคลองโพธ์ิ ไป เช่ือมถนนโนนยายวัน 

หมู ท่ี 11

1 165,000   
P 159,000

47 ปรับปรุงถนน คสล. สายบานนายแหวน  โรนพิมาย - นายวิเชียร  สนิทชอบ

  หมู ท่ี 11

1 336,500   
P 335,000

รายการ/โครงการ/ยุทธศาสตร จํานวน

งบประมาณ/ท่ีมา/แหลงอางอิง งบ

ประมาณใช

จริง

โอนงบฯ

(- ลด)

(+ เพ่ิม)
ขอบัญญัติ 64

ขอบัญญัติ 64

(ต้ังรายการใหม)

จ ายขาดเงิน

สะสม 

28/10/63

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ
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ดําเนิน อยู ยังไม

การ ระหวาง ดําเนิน

เสร็จ ดําเนินการ การ

48 กอสรางถนน คสล. สายสระหนองจิก (เลียบเหมือง) หมู ท่ี 2  บานสัมฤทธ์ิ  

 ตําบลสัมฤทธ์ิ เช่ือม บานสม ตําบลดอนชมพู  

1 479,600   
P 478,000

49 กอสรางถนนเสริมดินลงหินคลุกจากนานายประเสริฐ  มลกลาง ถึง คลองบัว

 หมู ท่ี 12

1 199,600   
P 198,000

50 กอสรางรางระบายนํ้าสายบานนางภาวิณี  สงีมรัมย - ศาลปูตา-นางหลา  

รมร่ืน หมู ท่ี 13

1 344,700   
P 343,000

51 กอสรางถนน คสล. สายจากบานสําเร็จ หมู ท่ี 13 - ลําตลาดบานซึม 1 461,400   P 460,000

52 ปรับปรุงถนน คสล. ซอยบานนายมณี  ธนกูาร หมู ท่ี 13 1 175,000   P 118,800

53 ปรับปรุงถนน คสล. โดยทําการปูพ้ืนแอสฟลติกคอนกรีต ถนนสายขางวัด

บานซึม  หมู ท่ี 14

1 124,000   
P 122,000

54 กอสรางถนน คสล. สายเลียบแมน้ํามูล - ประปาหมู ท่ี 14 เช่ือม ถนนวัดปา

สินสมบูรณ หมู ท่ี 10

1 246,000   
P 245,000

55 กอสรางถนน คสล. เลียบคลองโบสถสองฝง หมู ท่ี 14 1 497,500   P 496,000

56 กอสรางถนนน คสล. ซอยบานนายพันธ  แรนพิมาย หมู ท่ี 15 1 135,200   P 134,000

57 ปรับปรุงถนน คสล. สายบานนายพล  ชอบจิตร - โรงสีขาวชุมชน  หมูที่ 15 1 376,300   P 375,000

58 ปรับปรุงถนน คสล.สายจากปากทางเขาหมูบานตลาดเจียบ   หมู ท่ี 15 1 482,500   P 481,000

59 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยทําการปูพ้ืนแอสฟสติกคอนกรีตถนนภายใน

หมูบาน บานทาแดง หมู ท่ี 3

1 994,600    
P

59 4,344,600 2,794,450 9,568,000 994,600 41 17 1 13,686,792รวม

รายการ/โครงการ/ยุทธศาสตร จํานวน

งบประมาณ/ท่ีมา/แหลงอางอิง งบ

ประมาณใช

จริง

โอนงบฯ

(- ลด)

(+ เพ่ิม)
ขอบัญญัติ 64

ขอบัญญัติ 64

(ต้ังรายการใหม)

จ ายขาดเงิน

สะสม 

28/10/63

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ
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ดําเนิน อยู ยังไม

การ ระหวาง ดําเนิน

เสร็จ ดําเนินการ การ

3. ยุทธศาสตรการบริหารการจัดการบานเมืองท่ีดี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1 จัดงานซ่ึงเปนวันสําคัญของทางราชการ หรืองานรัฐพิธี 1 30,000      P
2 ฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของพนักงาน 

ผูบริหารทองถ่ิน ส.อบต. ผูนําองคกร/ชุมชน และผูแทนสวนราชการ ฯลฯ

1 500,000    
P -493,300

3 สงเสริม วินัย คุณธรรม จริยธรรม ใหกับคณะผูบริหาร ส.อบต. ขาราชการ 

พนักงานและลูกจาง ของ อบต.สัมฤทธ์ิ

1 50,000      
P

111,352
70,000

4 อบรมกฎหมายระเบียบ วินยั การปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรในหนวยงาน 1 30,000      P -30,000

5 จัดช้ือเต็นทผาใบทรงโคง 1 62,000      P 62,000

6 จัดช้ือเต็นทผาใบทรงปนหยา 1 100,000    P 100,000

8 จัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรมต้ังพ้ืน 24 นิ้ว 1 28,800      P 28,800

9 คาจัดซ้ือโทรทศัน แอล อี ดี (LED TV) 1 36,000      P 36,000

10 คาจัดซ้ือปายไฟว่ิง LED 1 100,000    P
11 คาจัดซ้ือพรอมติดต้ังซุมเฉลิมพระเกียรติ 1 100,000    P 100,000

11 กอสรางอาคารเก็บครุภัณฑ 1 453,000    P
12 ปรับปรุง/ซอมแซม อาคารท่ีทําการสํานักงาน 1 198,300    P
13 ปรับปรุง/ซอมแซมปายประชาสัมพันธ 1 100,000    P
14 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได 1 10,000      P
15 ใหความรูเก่ียวกับภาษีสัญจรและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 1 10,000      P
16 อบรมผูประกอบการรานคา 1 5,000        P

รายการ/โครงการ/ยุทธศาสตร จํานวน

งบประมาณ/ท่ีมา/แหลงอางอิง งบ

ประมาณใช

จริง

โอนงบฯ

(- ลด)

(+ เพ่ิม)
ขอบัญญัติ 64

ขอบัญญัติ 64

(ต้ังรายการใหม)

จ ายขาดเงิน

สะสม 

28/10/63

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ
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ดําเนิน อยู ยังไม

การ ระหวาง ดําเนิน

เสร็จ ดําเนินการ การ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

17 การออกบริการประชาชนเคล่ือนที่ (อบต.สัญจร) 1 70,000      P 12,000

18 จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนชุมชน 1 35,000      P 8,050

18 1,918,100 0 0 0 8 0 10 458,202รวม

รายการ/โครงการ/ยุทธศาสตร จํานวน

งบประมาณ/ท่ีมา/แหลงอางอิง งบ

ประมาณใช

จริง

โอนงบฯ

(- ลด)

(+ เพ่ิม)
ขอบัญญัติ 64

ขอบัญญัติ 64

(ต้ังรายการใหม)

จ ายขาดเงิน

สะสม 

28/10/63

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ



26 

 

 

ดําเนิน อยู ยังไม

การ ระหวาง ดําเนิน

เสร็จ ดําเนินการ การ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและชุมชน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1 ศูนยปฏบัิติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (สถานที่กลาง) อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

1 10,000      
P 4,500

แผนงานรักษาความสงบภายใน

2 จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) 1 70,000      P -70,000

3 ซอมแผนปองกันภัยตําบลสัมฤทธ์ิ 1 150,000    P -140,000

4 ฝกอบรม อปพร. ตําบลสัมฤทธ์ิ 1 300,000    P 366,140 -30,000

5 ฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบล

สัมฤทธ์ิ (หลักสูตรทบทวน)

1 100,000    
P -92,100

6 รณรงคปองกันอุบัติเหตุ และบริการประชาชนเนื่องในวันเทศกาลสําคัญ 1 80,000      P 7,660

7 สรางความปลอดภัยชุมชน (สายตรวจปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 1 30,000      P -30,000

8 อบรมเชิงปฏิบัติการการปองกันภัยทางน้ํา 1 100,000    P -140,000

9 ฝกอบรมซอมแผนปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 1 50,000      P -17,000

10 คาจัดซ้ือเคร่ืองยนตขับทายพรอมท่ีคํ้าหาง 1 222,100    P 222,000

แผนงานสาธารณสุข

11 ตําบลสัมฤทธ์ิปลอดยาเสพติด 1 30,000      P

แผนงานเคหะและชุมชน

12 ติดต้ังเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจง ประจําหมูบาน หมู ท่ี 14 1 109,800    P

13 ปรับปรุงภูมิทัศนท่ีสาธารณะ ในเขตตําบลสัมฤทธ์ิ (หมูท่ี 2 ท่ีสาธารณะหลัง

โบสถหลวงพอทองคํา)

1 112,200    
P 107,000

13 1,132,000 232,100 0 0 5 1 7 707,300รวม

รายการ/โครงการ/ยุทธศาสตร จํานวน

งบประมาณ/ท่ีมา/แหลงอางอิง งบ

ประมาณใช

จริง

โอนงบฯ

(- ลด)

(+ เพ่ิม)
ขอบัญญัติ 64

ขอบัญญัติ 64

(ต้ังรายการใหม)

จ ายขาดเงิน

สะสม 

28/10/63

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ
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ดําเนิน อยู ยังไม

การ ระหวาง ดําเนิน

เสร็จ ดําเนินการ การ

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

 -

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1 ถากถางแนวเขตในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตท่ี 

สาธารณประโยชนเพ่ือออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 

องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ

1 100,000    

P -100,000

แผนงานสาธารณสุข

2 รณรงคสัมฤทธ์ิถ่ินสะอาด 1 30,000      P
3 อบรมอาสาสมัครอนุรักษส่ิงแวดลอม 1 20,000      P

แผนงานการเกษตร

4 ปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ 1 15,000      P 14,375

5 ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภกัดีตอสถาบัน 1 45,000      P 44,275

5 210,000 0 0 0 2 0 3 58,650

รวม

รวม

รายการ/โครงการ/ยุทธศาสตร จํานวน

งบประมาณ/ท่ีมา/แหลงอางอิง งบ

ประมาณใช

จริง

โอนงบฯ

(- ลด)

(+ เพ่ิม)
ขอบัญญัติ 64

ขอบัญญัติ 64

(ต้ังรายการใหม)

จ ายขาดเงิน

สะสม 

28/10/63

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ
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ดําเนิน อยู ยังไม

การ ระหวาง ดําเนิน

เสร็จ ดําเนินการ การ

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และการทองเท่ียว

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1 ว่ิงคบไฟฉลองชัยชนะทาวสุรนารี 1 120,000    P -118,000

แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม

2 จัดงานสดุดีวีรกรรมทุงสัมฤทธ์ิ 1 500,000    P 110,887 -380,000

3 สนับสนนุกิจกรรมทางศาสนา 1 20,000      P
4 อุดหนุนท่ีวาการปกครองอําเภอพิมาย 1 150,000    P 150,000

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 1 62,500      P 35,000

 แผนงานเคหะและชุมชน

1 กอสรางงานศิลปะประจําตําบลสัมฤทธ์ิ 1 200,000    P
6 852,500 200,000 0 0 3 1 2 295,887รวม

รายการ/โครงการ/ยุทธศาสตร จํานวน

งบประมาณ/ท่ีมา/แหลงอางอิง งบ

ประมาณใช

จริง

โอนงบฯ

(- ลด)

(+ เพ่ิม)
ขอบัญญัติ 64

ขอบัญญัติ 64

(ต้ังรายการใหม)

จ ายขาดเงิน

สะสม 

28/10/63

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ
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ดําเนิน อยู ยังไม

การ ระหวาง ดําเนิน

เสร็จ ดําเนินการ การ

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

1 อบรมคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 50,000      P

2 ปรับปรุง/ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.สัมฤทธ์ิ 1 100,000    P 38,100

3 จัดงานวันเด็กแหงชาติ 1 150,000    P -150,000

4 สนับสนนุคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 1 3,276,630  P 3,156,030

5 จัดซ้ือคาอาหารเสริม (นม) 1 1,335,592  P 1,263,720

แผนงานสาธารณสุข

6 อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข

1 300,000
P

7 ปองกันโรคไขเลือดออก 1 150,000 P

8 ระบบการแพทยฉุกเฉินตําบลสัมฤทธ์ิ 1 465,000 P 585,000 166,250

9 สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี

1 150,000

P 69,480 -30,000

10 อบรมแกนนําสุขภาพตําบลสัมฤทธ์ิ 1 200,000 P 619,500 420,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

11 ฝกอบรมเด็กและเยาวชนตําบลสัมฤทธ์ิ 1 100,000 P -70,000

12 ฝกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 1 400,000 P 470,500 100,000

13 ฝกอบรมสรางงานสรางอาชีพ 1 30,000 P

รายการ/โครงการ/ยุทธศาสตร จํานวน

งบประมาณ/ท่ีมา/แหลงอางอิง งบ

ประมาณใช

จริง

โอนงบฯ

(- ลด)

(+ เพ่ิม)
ขอบัญญัติ 64

ขอบัญญัติ 64

(ต้ังรายการใหม)

จ ายขาดเงิน

สะสม 

28/10/63

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ



30 

 

 

 

 

ดําเนิน อยู ยังไม

การ ระหวาง ดําเนิน

เสร็จ ดําเนินการ การ

14 สายใยรักครอบครัวสูผูสูงอายุ 1 10,000 P

15 อบรมการดูแลผูพิการและผูสูงอายุ 1 10,000 P

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

16 แขงขันกีฬาตําบลสัมฤทธ์ิตานยาเสพติด 1 320,000 P 317,302

17 แขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน P 99,720 -100,000

18  แขงขันกีฬาฟุตซอล 1 100,000

19 จัดแขงขันเรือพายตําบลสัมฤทธ์ิ 1 100,000 P -100,000

20 สงนักกีฬาเขาแขงขันกีฬา 1 200,000 P -150,000

21 สงเสริมกีฬาตําบลสัมฤทธ์ิ 1 80,000 P 79,950

แผนงานงบกลาง

22 เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 1 15,350,000  P 14,411,900

23 เบ้ียยังชีพคนพิการ 1 3,200,000  P 2,720,400

24 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 1 30,000      P 11,500

25 สํารองจาย (เงินชวยเหลือผูประสบสาธารณะภัย) 1 747,610    P 1,959,045

24 26,754,832 100,000 0 0 14 0 10 25,802,147

142 39,341,932 4,126,550 9,923,400 2,485,300 78 27 37 44,525,719รวมท้ังส้ิน

รวม

รายการ/โครงการ/ยุทธศาสตร จํานวน

งบประมาณ/ท่ีมา/แหลงอางอิง งบ

ประมาณใช

จริง

โอนงบฯ

(- ลด)

(+ เพ่ิม)
ขอบัญญัติ 64

ขอบัญญัติ 64

(ต้ังรายการใหม)

จ ายขาดเงิน

สะสม 

28/10/63

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ
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ดําเนิน อยู ยังไม

การ ระหวาง ดําเนิน

เสร็จ ดําเนินการ การ

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 17 4,129,900 800,000 355,400 1,490,700 5 8 4 3,516,741

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 59 4,344,600 2,794,450 9,568,000 994,600 41 17 1 13,686,792

3 ยุทธศาสตรการบริหารการจัดการบานเมืองท่ีดี 18 1,918,100 0 0 0 8 0 10 458,202

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและชุมชน 13 1,132,000 232,100 0 0 5 1 7 707,300

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 5 210,000 0 0 0 2 0 3 58,650

7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และการทองเที่ยว 6 852,500 200,000 0 0 3 1 2 295,887

8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 24 26,754,832 100,000 0 0 14 0 10 25,802,147

142 39,341,932 4,126,550 9,923,400 2,485,300 78 27 37 44,525,719

45.81% 70% 7% 18% 4% 54.93% 19.01% 26.06% 79.68%
รวมท้ัง 8 ยุทธศาสตร

รวมงบประมาณท้ังหมด 55,877,182

งบประมาณใชจริง 44,525,719

คิดเปนรอยละ 79.68%

รายการ/โครงการ/ยุทธศาสตร จํานวน

งบประมาณ/ท่ีมา/แหลงอางอิง งบ

ประมาณใช

จริง

โอนงบฯ

(- ลด)

(+ เพ่ิม)
ขอบัญญัติ 64

ขอบัญญัติ 64

(ต้ังรายการใหม)

จ ายขาดเงิน

สะสม 

28/10/63

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ
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สวนที่ 3  ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

ทองถิ่น          
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 

ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ ์ เมื่อวันที ่28  พฤศจิกายน 2562 เปนดังนี ้
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานของชื่อองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  

20 17 85 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 15 75 
3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย      60 50 83.33 
 3.1 ยทุธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์       10 8 80 
 3.2 ยุทธศาสตรของชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

จังหวัด       
10 8 80 

 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  10 8 80 
 3.4 วิสัยทัศน       5 4.5 90 
 3.5 กลยุทธ        5 4.5 90 
 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ       5 4.5 90 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร       5 4.5 90 
 3.8 แผนงาน       5 4 90 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม       5 4 90 

รวมคะแนน  100 82 82 
 
  1) พบวาประเด็น ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดคะแนน
สูงสุด 17 คะแนน คิดเปนรอยละ 85 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เปนเชนนั้นเพราะสามารถเก็บขอมูลไดรอบดาน 
  2) พบวาประเด็น การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ไดคะแนนต่ำสุด 15 คะแนน คิดเปนรอยละ 
75 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เปนเชนนั้นเพราะการวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช ผล
ของการบังคบัใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น ไมมีการวิเคราะหขอมูล 
   
 
 
 
 
 
 



33 

 

1.2 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 
รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ ์ในแตละประเด็นเปนดังนี ้

 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานของ
องคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์       

20 17 85  

 1.1 ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้ง
ของหมูบาน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน  ลักษณะของแหลงน้ำ ลักษณะของ
ไม /ป า ไม  ฯล ฯ  ด าน การ เมื อ ง/การ
ปกครอง เชน  เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2.8 93.33  

1.2 ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การ
ปกครอง เชน  เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ ง  ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูล
เก่ียวกับจำนวนประชากร และชวงอายุ
และจำนวนประชากร ฯลฯ 

2 1.6 80  

1.3 ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห  ฯลฯ
  

2 1.6 80  

1.4 ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การ
ประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

2 1.6 80  

1.5 ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว การ
บริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย งท อ ง ถ่ิ น  (ด า น
การเกษตรและแหลงน้ำ) 

2 1.6 80  

1.6 ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี  
วัฒ น ธ รรม  เช น  การนั บ ถื อศาส น า 
ประเพณีและงานประจำป ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมืองและของ
ที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 1.6 80  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เชน  น้ำ ป าไม  ภู เขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1.6 80  

1.8 การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือ
การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นหรือการ
ใชขอมูล จปฐ. 

2 1.6 80  

1.9 การประชุมประชาคมทองถิ่น 
รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุ มประชาคมท องถิ่ น  โดยใช
กระบวนการรวมคิด  รวมทำ รวม
ตั ดสิ น ใจ  ร วมตรวจสอบ รวมรับ
ประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยน เรียนรู  เพ่ื อแกปญ หา
สำหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอำนาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล
สัมฤทธิ ์      

3 3 100  

รวม 20 17 85  

  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานของชื่อองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
   - ขอมูลในขอ 1.1 ควรเพ่ิมรายละเอียดของพ้ืนที่ โดยใหแยกวาแตละหมูบานมีพ้ืนที่เทาไร เพ่ือที่จะ
ไดขอมูลพ้ืนฐานละเอียดยิ่งข้ึน 
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1.3 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 
2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 15 75  

2.1 การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง 
ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนทองถ่ิน 
นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0  

5 4  

 

2.2 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช ผลของการบังคับใช 
สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถ่ิน 

3 - - 
 

2.3 การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน 
ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ สุ ข  ค ว า ม ย า ก จ น 
อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

3 2.8 93.33 

 

2.4 การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายได
ครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตาง ๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

3 2.6 93.33 

 

2.5 การวิ เคราะห สิ่ งแวดลอม พ้ืนที่ สี เขียว 
ธรรมชาติตาง ๆ ทางภูมิศาสตร กระบวนการ
ห รื อ สิ่ งที่ เกิ ด ข้ึ น  ก ารป ระดิ ษ ฐ ท่ี มี ผ ล ต อ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

3 2.8 93.33 

 

2.6 ผลการวิ เคราะห ศั กยภาพเพื่ อประเมิ น
สถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจสงผลตอการดำเนินงานไดแก S-
Strength (จุ ดแข็ง) W-Weakness (จุดอ อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

3 2.8 93.33 

 

รวม 20 15 75  
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 1.4 ยุทธศาสตร 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 ยุทธศาสตร 60 50 83.33  
 3.1 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน

ตำบลสัมฤทธิ ์      
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคการ
บริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ  แผนยทุธศาสตรชาติ 20 
ป  แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคม
แหงชาติ   และ Thailand 4.0 

10 8 80  

3.2 ยุทธศาสตรของชื่อองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น และ
ยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
และ Thailand 4.0 

10 8 80  

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. 
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  
แ ผ น ยุ ท ธศ าส ต ร ช าติ  2 0  ป  แ ล ะ 
Thailand 4.0 

10 8 80  

3.4 วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี
องค การบริห ารส วนตำบลสัมฤทธิ์       
ตองการจะเปนหรือบรรลุ ถึงอนาคต
อยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและ
ศักยภาพที่ เป นลักษณ ะเฉพาะของ
องค การบริห ารส วนตำบลสัมฤทธิ์       
และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถิ่น 

5 4.5 90  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 3.5 กลยุทธ 

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตอง
ทำตามอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตำบลสัมฤทธิ์ ที่จะนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน 
หรือแสดงให เห็น ถึงความชัด เจนในสิ่ งที่ จะ
ดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

5 4.5 90  

3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 
เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความ
สอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น 
มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  

5 4 80  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 
ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหาร
สวนตำบลสัมฤทธิ์  ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่
จริง ที่จะนำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร 

5 4 80  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ งหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต กำหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและ
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ 
ที่มีความชัดเจน นำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนา
ทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกลาว 

5 4.5 90  

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
ความเชื่อมโยงองครวมที่นำไปสูการพัฒนา
ท อ ง ถ่ิน ที่ เ กิ ด ผ ล ผ ลิ ต / โค รงก ารจ ากแ ผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง ค ม แ ห ง ช าติ  ฉ บั บ ที่  1 2  Thailand 4.0 
แผนพัฒ นาภาค/แผนพัฒ นากลุ ม จั งห วัด /
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของชื่อ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ ์     

5 4.5 90  

 รวม 60 50 83.33  
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
2.1 สรุปผลการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์  เมื่อวัน ท่ี 28  

พฤศจิกายน 2562  เปนดังนี ้
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 8 80 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติ ใน       

เชิงปริมาณ  
10 8 80 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติ ใน       
เชิงคุณภาพ  

10 8 80 

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 8 80 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 54 90 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.5 90 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 4.5 90 
 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง  
5 4.5 90 

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5 4.5 90 
 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
5 4.5 90 

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 4.5 90 
 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5 4.5 90 
 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให

ประเทศชาติม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  
5 4.5 90 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4.5 90 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 4.5 90 

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลที่คาดวาจะไดรับ 

5 4.5 90 

 5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 4.5 90 
รวมคะแนน 100 86 86 

  พบวาประเด็น โครงการพัฒนา ไดคะแนนสูงสุด 54 คะแนน คิดเปนรอยละ 90 ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด ที่เปนเชนนั้นเพราะประเด็นโครงการพัฒนามรความชัดเจนในรายละเอียดมีความสมบูรณ 
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  2.2 การสรุปสถานการณการพัฒนา 
  รายละเอียดการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ ในแตละประเด็นเปนดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรของ
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห 
SWOT Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis)/Global Demand แ ล ะ  Trend 
ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอ
การพัฒนา อยางน อยตองประกอบดวยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10 8 80  

รวม 10 8 80  
   

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไป

ปฏิบัติในเชงิปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตาง ๆ เพ่ือ
นำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมาย
เอาไวหรือไมจำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได
กำหนดไว เท า ไหร  จำนวนที่ ไม สามารถ
ดำเนินการไดมีจำนวนเท าไหร สามารถ
อธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของการพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ที่ได
กำหนดไว 

10 8 80  

2 .2  วิ เค ราะห ผลกระทบ /สิ่ งที่ ก ระท บ 
(Impact) โครงการที่ดำเนินการใน        เชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

    

รวม 10 8 80  
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2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชงิคุณภาพ 
   

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนา
ทองถ่ินไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 
3 .1  การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาใน เชิ งคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคตาง ๆ มาใชเพ่ือวัดวา
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ 
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่นั้น ๆ  ตรงตอ
ความตองการของประชาชนหรือไม
และเปนไปตามอำนาจหนาที่หรือไม 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ  การดำเนินการตาง ๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน 
ถ า ว ร  ส า ม า ร ถ ใ ช ก า ร ได ต า ม
วัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับสวนราชการหรือหนวยงาน 

10 8 80  

3.2 วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการท่ีดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

    

รวม 10 8 80  
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2.5 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 
4.1 วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจาก
ด านต าง ๆ  มี ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
ตำบลสัมฤทธิ์ ในมิติตาง ๆ จนนำไปสู
การจัดทำโครงการพัฒนาทองถิ่นโดย
ใ ช  SWOT Analysis/ Demand 
( Demand Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
ก า ร  ( Integration) กั บ ชื่ อ อ ง ค ก ร
ปกครองสวนทองถ่ินที่มีพ้ืนที่ติดตอกัน 

10 8 80  

4.2 วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดาน
ตาง ๆ ที่สอดคลองกับการแกไขปญหา
ความยากจน   หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพี ยงท องถิ่ น       (ด าน
ก าร เกษ ต รแล ะแห ล งน้ ำ ) (Local  
Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

    

รวม 10 8 80  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60 54 90  
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตำบลสัมฤทธิ์ และดำเนินการเพ่ือให
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคการ
บริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ ที่กำหนดไว ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5 4.5 90  

5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับ
โครงการมี วัต ถุประสงค ชั ดเจน  (clear 
objective)  โ ค ร ง ก า ร ต อ ง ก ำ ห น ด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของ
โครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล 
วิ ธี ก ารดำเนิ น งาน ต อ งสอดคล อ งกั บ
วัตถุประสงค  มีความเปนไปไดชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4.5 90  

5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณได
ถูกตองสภาพที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคต
เปนทิศทางที่ตองไปให ถึงเปาหมายตอง
ชั ด เจ น   ส าม ารถ ระบุ จ ำน วน เท า ไร  
กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร 
กลุ ม เป าหมาย  พ้ืน ท่ีดำเนินงาน  และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายใหชัดเจนวา
โครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มตนในชวงเวลา
ใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุมเปาหมาย
ของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
ก ลุ ม  ใ ห บ อ ก ชั ด ล ง ไ ป ว า ใ ค ร คื อ
กลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมาย
รอง 
 

5 4.5 90  
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ลำดับ ประเดน็พิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ปโครงการสอดคลองกับ 
(1) ความมั่นคง  
(2) การสรางความสามารถในการแขงขนั  
(3) การพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพคน  
(4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม  
(5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4.5 90  

5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดย 
1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา  
3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579  
5) ยึดหลักการนำไปสูการปฏิบัติใหเกิดผล
สัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ป ท่ีตอยอดไปสู
ผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใต
แนวทางการพัฒนา  
(1) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการ
หลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง  
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ  
(3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
(4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เปนเมือง  
(5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(6) การบรหิารราชการแผนดินที่มี
ประสิทธภิาพ 

5 4.5 90  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับ
การปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ 
ไปสู  Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ทำนอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินคา โภคภัณฑ ไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ ยนจากการ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ด ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อน
ดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนน
ภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติม
เต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอด
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน 
ด าน เก ษ ต ร  เท ค โน โล ยี ชี ว ภ าพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4.5 90  

5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัด 
โค ร งก ารพั ฒ น าท อ ง ถ่ิ น มี ค ว าม
สอดคล องกับห วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกำหนดขึ้น เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออก
จากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ทองถิ่นตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือ
เดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตร
จังหวัดที่ไดกำหนดข้ึนที่เปนปจจุบัน 

5 4.5 90  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใตหลักประชา
รัฐ 
เปนโครงการที่ดำเนินการภายใตพ้ืนฐาน
ความพอเพียงท่ีประชาชนดำเนินการเอง
หรือรวมดำเนินการ เปนโครงการตอยอด
และขยายได เปนโครงการที่ประชาชน
ตองการเพ่ือให เกิดความยั่ งยืน ซึ่ งมี
ลักษณะที่จะใหทองถิ่นมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลว ดวย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ำ) (LSEP) 

5 4.5 90  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับ
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะตอง
คำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ
จัดทำโครงการไดแก (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมี ประสิ ทธิ ผล 
(Effectiveness) (4 ) ค วาม ยุ ติ ธ รรม 
(Equity) ( 5 )  ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส 
(Transparency) 

5 4.5 90  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกตอง
ตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนา
ตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มีความ
โปร ง ใส ใน การกำห นดราคาและ
ต ร ว จ ส อ บ ได ใ น เชิ ง ป ร ะ จั ก ษ                
มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไม
ต่ ำกวารอยละห าของการนำไปตั้ ง
งบประมาณรายจายในขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนา
ที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 4.5 90  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่
คาดวาจะไดรับ 
มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได  (measurable) ใ ช 
บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใชบอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได 
เชน การกำหนดความพึ งพอใจ การ
กำหนดรอยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ           
(การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

5 4.5 90  

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลอง
กับวัตถุประสงคผลที่ ไดรับเปนสิ่งที่
เกิดข้ึนไดจริงจากการดำเนินการตาม
โครงการพัฒ นา ซึ่ งสอดคลองกับ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผล
ที่เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงค
หรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงคควรคำนึงถึง  
(1 ) มี ค วาม เป น ไป ได และ มีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม
โครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความสำเร็จได  
(3) ระบุสิ่งที่ตองการดำเนินงานอยาง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด 
และสามารถปฏิบัติได  
(4) เปนเหตุ เปนผล  สอดคลองกับ
ความเปนจริง  
(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

5 4.5 90  

รวม 60 54 90  
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3. แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์  
เปนแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนยุทธศาสตร ของ

องคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน เมษายน และครั้งที่ 2  เดือนตุลาคม 

3.1 ผลการดำเนินการขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ 
3.1.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ถึงที่แกไข เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง 

ตารางที่ 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการ (แบบ ผ.02) 

 
จากตาราง พบวา องคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ ใหความสำคัญกับยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  สังเกตไดจาก จำนวนงบประมาณ 

ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ถึงที่แกไข เพิ่มเติม และที่เปลี่ยนแปลง รวมกันมีมากที่สุดถึง 321,941,000 บาท รองลงมาคือ ยุทธศาสตรที่ 8. การ

พัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  124,174,000 บาท สวนยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีงบประมาณนอยที่สุด คือ 

4,120,000 บาท 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

การพัฒนาดานการเกษตร 0 0 3 1,099,100 44 17,078,000 54 31,335,400 57 64,856,500 158 114,369,000

การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 0 0 30 8,875,600 83 87,908,200 109 104,608,000 133 120,549,600 355 321,941,400

การบริหารการจัดการบานเมืองที่ดี 0 0 2 117,000 33 4,627,300 21 3,085,800 14 2,220,000 70 10,050,100

การพัฒนาดานสังคมและชุมชน 0 0 5 1,463,400 34 9,864,500 30 9,223,000 28 7,943,000 97 28,493,900

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 0 0 0 0 2 1,550,000 3 2,550,000 2 1,550,000 7 5,650,000

การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม
0 0 0 0 10 1,940,000 9 1,340,000 8 840,000 27 4,120,000

การพัฒนาดานการศาสนา และ

วัฒนธรรมประเพณี และการ
0 0 0 0 21 17,250,000 17 13,650,000 19 14,650,000 57 45,550,000

การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 0 0 0 0 43 41,213,000 41 41,013,000 42 41,948,000 126 124,174,000

รวม 0 0 40 11,555,100 270 181,431,000 284 206,805,200 303 254,557,100 897 654,348,400

รวม 5 ป
ยุทธศาสตร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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แผนภูมิที่ 1 แสดงงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ถึงที่แกไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (จากตารางที่ 1) 
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3.2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น ประจำป 2564 
ตารางที่ 2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการ (แบบ ผ. 02) 

ยุทธศาสตร 

โครงการที่เสร็จ 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ที่ยังไมได
ดำเนินการ 

โครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน 
รอย
ละ 

จำนวน 
รอย
ละ 

จำนวน 
รอย
ละ 

จำนวน 
รอย
ละ 

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 5 29.41 8 47.06 4 23.53 17 100 

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 41 69.49 17 28.81 1 1.69 59 100 

3) ยุทธศาสตรการบริหารการจัดการบานเมืองที่ดี 8 44.44 0 0.00 10 55.56 18 100 

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและชุมชน 5 38.46 1 7.69 7 53.85 13 100 

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2 40.00 0 0.00 3 60.00 5 100 

7) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และการทองเที่ยว 3 50.00 1 16.67 2 33.33 6 100 

8) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 14 58.33 0 0.00 10 41.67 24 100 

รวมทั้ง 8 ยุทธศาสตร 78 54.93 27 19.01 37 26.06 142 100 

จากตาราง 
1. โครงการท่ีแลวเสร็จ จำนวน 78 โครงการ คิดเปน รอยละ 54.93 ของจำนวนโครงการที่ติดตามแผน 
2. โครงการอยูระหวางในการดำเนินการ จำนวน 27 โครงการ คิดเปนรอยละ 19.01 ของจำนวนโครงการที่ติดตามแผน 
3. โครงการท่ียังไมไดดำเนินการจำนวน 37 โครงการ คิดเปนรอยละ 26.06 ของจำนวนโครงการที่ติดตามแผน 
4. การประเมินประสิทธิภาพขององคปกครองสวนทองถิ่น (LPA) ประจำป 2564 พบวามีผลการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาทองถิ่น ป พ.ศ. 2564 ได 5 คะแนน 

สังเกตไดจากจำนวนรอยละของโครงการท่ีเสร็จ รวมกับรอยละของโครงการที่อยูระหวางดำเนินการ (54.93+19.01) คิดเปนรอยละ 73.94 ที่มีการนำโครงการบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะมาจัดทำเปนงบประมาณรายจาย (มีการดำเนินการจริง และมีการเบิกจาย/กันเงิน เรียบรอยแลว) 
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แผนภูมิที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น ประจำป 2564 (จากตารางที่ 2) 
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3.3 การเบิกจายงบประมาณรายจาย พ.ศ.2564 
ตารางที่ 3  การเบิกจายงบประมาณรายจาย พ.ศ.2564 

 

 
 

จากตาราง พบวา องคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ มีการเบิกจายงบประมาณรายจาย ในยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต คิดเปนรอยละ 

57.95 รองลงมาคือ   ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  คิดเปนรอยละ 30.74  และมีการเบิกจายนอยที่สุดในยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 0.13 ของงบประมาณที่เบิกจาย 

 
 
 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 3,163,741 7.11 353,000 0.79 3,516,741 7.90

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 8,529,400 19.16 5,157,392 11.58 13,686,792 30.74

3) ยุทธศาสตรการบริหารการจัดการบานเมืองที่ดี 458,202 1.03 0 0 458,202 1.03

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและชุมชน 707,300 1.59 0 0 707,300 1.59

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 0 0.00 0 0 0 0.00

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 58,650 0.13 0 0 58,650 0.13

7) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และการทองเที่ยว 295,887 0.66 0 0 295,887 0.66

8) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 25,802,147 57.95 0 0 25,802,147 57.95

39,015,327 87.62 5,510,392 12.38 44,525,719 100.00

ยุทธศาสตร

ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย
เงินสะสม รวม

รวมท้ัง 8 ยุทธศาสตร
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แผนภูมิที่ 3 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น ประจำป 2564 (จากตารางที่ 3) 
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4. การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2564 
ตารางที่ 4 แสดงจำนวน และรอยละคาเปาหมายยุทธศาสตรการพัฒนาที่นำไปใชในการจัดทำแผนพฒันาทองถิ่น ประจำป พ.ศ. 2564 แยกตามยุทธศาสตร 

 

 
 
จากตารางท่ี 4 พบวาองคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิม์ีการนำยุทธศาสตรการพัฒนา ไปใชในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจำป พ.ศ. 2564 โดยได 

กำหนดคาเปาหมายจำนวนโครงการยุทธศาสตรการพัฒนา ทั้งหมด 284 โครงการ สามารถนำไปใชในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น ไดจำนวน 284 โครงการ คิดเปน 
รอยละ 100.00 และไดนำมาจัดสรรงบประมาณ จำนวน 142 โครงการ คิดเปนรอยละ 50 อยูในเกณฑท่ี นาพอใจ 

 

คาตาม

เปาหมายใน

ยุทธศาสตร

นําไปใชใน

การจัดทํา

แผนพัฒนา

ทองถ่ิน

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 54 54 100 17 31.48 ควรปรับปรุง

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 109 109 100 59 54.13 นาพอใจ

3) ยุทธศาสตรการบริหารการจัดการบานเมืองที่ดี 21 21 100 18 85.71 ดีมาก

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและชมุชน 30 30 100 13 43.33 ควรปรับปรุง

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 3 3 100 0 0.00 ควรปรับปรุง

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 9 9 100 5 55.56 นาพอใจ

7) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และการทองเท่ียว 17 17 100 6 35.29 ควรปรับปรุง

8) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 41 41 100 24 58.54 นาพอใจ

284 284 100 142 50.00 นาพอใจรวมท้ัง 8 ยุทธศาสตร

คิดเปน

รอยละ

คิดเปน

รอยละ
แปลคา

จํานวน

โครงการท่ี

นํามาจดัสรร

งบประมาณ

ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการ
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แผนภูมิที่ 4 แสดงจำนวน และคาเปาหมายยุทธศาสตรการพฒันาที่นำไปใชในการจัดทำแผนพฒันาทองถิ่น ประจำป พ.ศ. 2564 แยกตาม
ยุทธศาสตร 
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ตารางที่ 5 แสดงจำนวนและรอยละ ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2564 ในดานการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 

การบริหารงบประมาณของโครงการ (ท่ีไมมีการโอนเงิน) และระยะเวลาการดำเนินงานเปนไปตามแผนการดำเนนิงาน แยกตามยุทธศาสตร 
 

 
 
จากตารางที่ 3 พบวา ภาพรวมประสิทธิภาพของแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2564 อยูในเกณฑที่ดี คิดเปนรอยละ 64.46 โดยมีสัดสวนในเรื่อง การจัดสรร

งบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น คิดเปนรอยละ 50 อยูในเกณฑนาพอใจ การนำแผนไปปฏิบัติ คดิเปนรอยละ 35.92 อยูในเกณฑควรปรับปรุง การบริหารงบประมาณ
โครงการ (ที่ไมมีการโอนเงิน) คิดเปนรอยละ 80.99 อยูในเกณฑที่ดีมาก และในเรื่องระยะเวลาการดำเนินงานตรงตามแผนการ ดำเนินงาน คิดเปนรอยละ 76.47 อยูใน
เกณฑที่ด ี

ที่ปรากฎ

ในแผน
จัดสรรงบ รอยละ ที่ปฏิบัติ รอยละ

ไมมีการ

โอนเงิน
รอยละ

ตรงตาม  

ผด.
รอยละ

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 54 17 31.48 10 18.52 13 76.47 5 29.41 41.47 ควรปรับปรุง

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 109 59 54.13 58 53.21 58 98.31 41 69.49 73.67 ดีมาก

3) ยุทธศาสตรการบริหารการจัดการบานเมืองท่ีดี 21 18 85.71 8 38.10 15 83.33 8 44.44 55.29 นาพอใจ

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและชุมชน 30 13 43.33 6 20.00 6 46.15 5 38.46 34.87 ควรปรับปรุง

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 3 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 ควรปรับปรุง

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม
9 5 55.56 2 22.22 4 80.00 2 40.00 47.41 ควรปรับปรุง

7) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศาสนา วัฒนธรรม

ประเพณี และการทองเที่ยว
17 6 35.29 4 23.53 4 66.67 3 50.00 46.73 ควรปรับปรุง

8) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 41 24 58.54 14 34.15 15 62.50 14 58.33 51.66 นาพอใจ

284 142 50.00 102 35.92 115 80.99 78 76.47 64.46 ดี

แปลคา

รวมคิดเปน

รอยละ

(1+2+3)/3

ยุทธศาสตร

รวมทั้ง 8 ยุทธศาสตร

โครงการ 1.นําแผนไปปฏิบติั 2.งบประมาณ 3.แผนการดําเนินงาน
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แผนภูมิที่ 5 แสดงจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพฒันาทองถิ่น พ.ศ. 2564 

โครงการที่มีการจัดสรรงบประมาณ และนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ แยกตามยุทธศาสตร (จากตารางที่ 5) 
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แผนภูมิที่ 6  แสดงจำนวนโครงการที่มีการจัดสรรงบประมาณ โครงการท่ีไมมีการโอนงบ และโครงการที่ดำเนินการตรงตามแผนการดำเนินงาน  

แยกตามยุทธศาสตรยุทธศาสตร (จากตารางที่ 5) 
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ไมมี่การโอนงบ 

ตรงตามแผนดําเนินงาน
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5. การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 
คำชี้แจง :  แบบที่  3 เปนประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดำเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกำหนดไว   
สวนที่  1  ขอมูลทั่วไป 

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น...องคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์...อำเภอพิมาย...จังหวัดนครราชสีมา 
2. วัน/เดือน/ปที่รายงาน...พฤศจิกายน...2564 

สวนที่  2  ยุทธศาสตรและโครงการในป 2564 
3. ยุทธศาสตรและจำนวนโครงการพัฒนาที่ปรากฏอยูในแผนและจำนวนโครงการที่ปฏิบัติได 

ตารางที่ 6 แสดงยุทธศาสตรและจำนวนโครงการพัฒนาที่ปรากฏอยูในแผนและจำนวนโครงการท่ีปฏิบัติได จำนวน 
(Number) 

 

ยุทธศาสตร 
จำนวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยูใน
แผน 

ที่ปฏบิัติได 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 54 10 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 109 58 

3. ยุทธศาสตรการบริหารการจัดการบานเมืองที่ดี 21 8 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและชุมชน 30 6 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 3 0 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 9 2 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และ
การทองเที่ยว 

17 4 

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 41 14 

รวม 284 102 

*จำนวนโครงการท่ีปฏิบัติไดนับรวมจากโครงการที่เสร็จรวมกับโครงการที่อยูระหวางการดำเนินการ  
(จากตารางที่ 2 ) 
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สวนที ่3 ผลการดำเนินงาน 
4. ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานตอองคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ ์ในภาพรวม 
ตารางที ่7 ความพึงพอใจของประชากรกลุมตัวอยางตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบล

สัมฤทธิ ์ในภาพรวม 
 

 
คาระดับคะแนน    การแปลความหมาย 

ระดับคะแนนเฉลี่ยนอยกวา 1.00  - 1.80  นอยที่สุด   

ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.80 แตนอยกวา 2.60 นอยที่สุด   

ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.61 แตนอยกวา 3.40 ปานกลาง  
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.41 แตนอยกวา 4.20 มาก    

ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.21 หรือมากกวา มากที่สุด   

จากตารางที่ 7 พบวา ประชากรกลุมตัวอยาง ใหคะแนนความพึงพอใจของประชากรกลุมตัวอยางตอผล
การดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ ในภาพรวม คะแนนเฉลี่ยที่ 4.01 ซึ่งอยูในระดับมาก โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในประเด็น  ความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และ การดำเนินงานเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนดคะแนนเฉลี่ย เทากันที่ 4.08 ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยรวม สวนประเด็น การเปดโอกาสให
ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม มีคาคะแนนเฉลี่ยตำ่สุดที ่3.92 โดยทั้งสามประเด็นอยูในระดับ
มาก เหมือนกัน 

 
 
 
 
 
 
 

5 4 3 2 1

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 34 67 26 2 1 4.01 มาก

2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 42 59 25 2 2 4.05 มาก

3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 33 61 31 3 2 3.92 มาก

4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 36 62 30 1 1 4.01 มาก

5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 45 55 27 2 1 4.08 มาก

6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 45 55 27 2 1 4.08 มาก

7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 35 68 24 2 1 4.03 มาก

8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 33 61 33 2 1 3.95 มาก
9)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 38 60 25 5 2 3.98 มาก

4.01 มาก

ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ

คาเฉล่ีย
เกณฑการ

ประเมิน

รวม
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5.ผลการดำเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
ตารางที่ 8  ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานตอองคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ ์
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการเกษตร 
 

 
คาระดับคะแนน    การแปลความหมาย 

ระดับคะแนนเฉลี่ยนอยกวา 1.00  - 1.80  นอยที่สุด   

ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.80 แตนอยกวา 2.60 นอยที่สุด   

ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.61 แตนอยกวา 3.40 ปานกลาง  
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.41 แตนอยกวา 4.20 มาก    

ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.21 หรือมากกวา มากที่สุด   

 
จากตารางที่ 8 พบวา ประชากรกลุมตัวอยาง ใหคะแนนความพึงพอใจของประชากรกลุมตัวอยางตอผลการ

ดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ ์ในยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการเกษตร คะแนนเฉลี่ยที ่3.87 
ซึ่งอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในประเด็น  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอ
สาธารณะ เฉลี่ย ที่ 4.04 ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยรวม สวนประเด็น ความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีคา
คะแนนเฉลี่ยตำ่สุดที่ 3.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 4 3 2 1

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 39 54 35 1 1 3.99 มาก
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 38 55 33 2 2 3.96 มาก
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 34 52 40 3 1 3.88 มาก

4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 40 59 28 2 1 4.04 มาก

5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8 38 66 7 1 3.12 ปานกลาง
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 37 62 28 1 2 4.01 มาก

7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 34 58 34 1 1 3.90 มาก

8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 34 57 35 2 2 3.92 มาก

9)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 42 52 32 2 2 4.00 มาก

3.87 มาก

ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ เกณฑการ

ประเมิน
คาเฉล่ีย

รวม
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ตารางที่ 9  ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานตอองคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ ์
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

 
คาระดับคะแนน    การแปลความหมาย 

ระดับคะแนนเฉลี่ยนอยกวา 1.00  - 1.80  นอยที่สุด   

ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.80 แตนอยกวา 2.60 นอยที่สุด   

ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.61 แตนอยกวา 3.40 ปานกลาง  
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.41 แตนอยกวา 4.20 มาก    

ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.21 หรือมากกวา มากที่สุด   

 
จากตารางที่ 9 พบวา ประชากรกลุมตัวอยาง ใหคะแนนความพึงพอใจของประชากรกลุมตัวอยางตอผลการ

ดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ ์ในยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน คะแนนเฉลี่ย
ที่ 3.93 ซึ่งอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในประเด็น  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนิน
โครงการ / กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยที่ 4.02 ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยรวม สวนประเด็น ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
นำไปสูการแกไขปญหา มีคาคะแนนเฉลี่ยตำ่สุดที่ 3.87 โดยท้ังสองประเด็นอยูในระดับมาก เหมือนกัน 

 

 

 

 

 

 

5 4 3 2 1
1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กจิกรรม 37 65 24 2 2 4.02 มาก

2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 39 53 33 4 1 3.96 มาก
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 35 55 35 3 2 3.91 มาก
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 34 59 32 3 2 3.92 มาก
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 34 57 33 2 4 3.88 มาก
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 36 56 31 4 3 3.91 มาก
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 33 58 33 1 5 3.87 มาก
8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 36 58 31 1 4 3.93 มาก
9)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 39 56 29 2 4 3.95 มาก

3.93 มาก

เกณฑการ

ประเมิน

รวม

ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ

คาเฉล่ีย
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ตารางที่ 10  ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานตอองคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ 
ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารการจัดการบานเมืองที่ดี 
 

 
คาระดับคะแนน    การแปลความหมาย 

ระดับคะแนนเฉลี่ยนอยกวา 1.00  - 1.80  นอยที่สุด   

ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.80 แตนอยกวา 2.60 นอยที่สุด   

ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.61 แตนอยกวา 3.40 ปานกลาง  
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.41 แตนอยกวา 4.20 มาก    

ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.21 หรือมากกวา มากที่สุด   

 
จากตารางที่ 10 พบวา ประชากรกลุมตัวอยาง ใหคะแนนความพึงพอใจของประชากรกลุมตัวอยางตอผล

การดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ ์ในยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารการจัดการบานเมืองที่ดี คะแนน
เฉล่ียท่ี 3.97 ซึ่งอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในประเด็น  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ย เทากันที่ 4.03 ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยรวม สวนประเด็น การเปดโอกาสใหประชาชน
ตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 3.87 โดยท้ังสองประเด็นอยูในระดับมาก 
เหมือนกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 4 3 2 1

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 38 60 29 2 1 4.02 มาก
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 42 54 31 2 1 4.03 มาก

3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 35 50 41 1 3 3.87 มาก
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 41 49 37 2 1 3.98 มาก

5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 36 56 32 4 2 3.92 มาก

6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 39 52 36 2 1 3.97 มาก
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 37 55 34 2 2 3.95 มาก
8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 43 48 35 2 2 3.98 มาก
9)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 40 52 35 1 2 3.98 มาก

3.97 มาก

เกณฑการ

ประเมิน

รวม

ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ

คาเฉล่ีย
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ตารางที่ 11  ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานตอองคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ 
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสังคมและชุมชน 

 

 
คาระดับคะแนน    การแปลความหมาย 

ระดับคะแนนเฉลี่ยนอยกวา 1.00  - 1.80  นอยที่สุด   

ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.80 แตนอยกวา 2.60 นอยที่สุด   

ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.61 แตนอยกวา 3.40 ปานกลาง  
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.41 แตนอยกวา 4.20 มาก    

ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.21 หรือมากกวา มากที่สุด   

จากตารางที่ 11 พบวา ประชากรกลุมตัวอยาง ใหคะแนนความพึงพอใจของประชากรกลุมตัวอยางตอผล
การดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ ในยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสังคมและชุมชน คะแนน
เฉลี่ยท่ี 3.97 ซึ่งอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในประเด็น  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
โครงการ/กิจกรรมคะแนนเฉลี่ย ที่ 4.08 ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยรวม สวนประเด็น ความโปรงใสในการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม มีคาคะแนนเฉลี่ยตำ่สุดที่ 3.90 โดยทั้งสองประเด็นอยูในระดับมาก เหมือนกัน 

 

 

 

 

 

 

 

5 4 3 2 1

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 42 62 22 2 2 4.08 มาก

2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 38 53 34 4 1 3.95 มาก

3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 31 66 28 2 3 3.92 มาก

4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 39 57 30 3 1 4.00 มาก

5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 36 55 32 4 3 3.90 มาก

6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 38 57 32 2 1 3.99 มาก

7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 38 58 29 3 2 3.98 มาก

8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 37 60 28 3 2 3.98 มาก

9)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 39 57 27 3 4 3.95 มาก

3.97 มากรวม

ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ

คาเฉล่ีย
เกณฑการ

ประเมิน
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ตารางที่ 12  ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานตอองคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ 
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 

 
คาระดับคะแนน    การแปลความหมาย 

ระดับคะแนนเฉลี่ยนอยกวา 1.00  - 1.80  นอยที่สุด   

ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.80 แตนอยกวา 2.60 นอยที่สุด   

ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.61 แตนอยกวา 3.40 ปานกลาง  
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.41 แตนอยกวา 4.20 มาก    

ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.21 หรือมากกวา มากที่สุด   

 
จากตารางที่ 12 พบวา ประชากรกลุมตัวอยาง ใหคะแนนความพึงพอใจของประชากรกลุมตัวอยางตอผล

การดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ ในยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ คะแนนเฉลี่ย
ที่ 3.90 ซึ่งอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในประเด็น  การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
คะแนนเฉลี่ยที่ 3.98 ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยรวม สวนประเด็น ความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และ
การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชนมีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที ่3.82 โดยทั้งสามประเด็น
อยูในระดับมาก เหมือนกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 4 3 2 1

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 37 57 32 3 1 3.97 มาก

2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 39 51 35 3 2 3.94 มาก

3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 30 62 35 2 1 3.91 มาก

4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 34 52 39 2 3 3.86 มาก

5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 35 47 41 4 3 3.82 มาก

6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 35 63 28 3 1 3.98 มาก

7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 33 55 36 4 2 3.87 มาก

8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 33 53 36 4 4 3.82 มาก

9)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 39 55 30 4 2 3.96 มาก

3.90 มาก

ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ

คาเฉลี่ย
เกณฑการ

ประเมิน

รวม
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ตารางที่ 13  ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานตอองคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ 
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 
คาระดับคะแนน    การแปลความหมาย 

ระดับคะแนนเฉลี่ยนอยกวา 1.00  - 1.80  นอยที่สุด   

ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.80 แตนอยกวา 2.60 นอยที่สุด   

ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.61 แตนอยกวา 3.40 ปานกลาง  
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.41 แตนอยกวา 4.20 มาก    

ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.21 หรือมากกวา มากที่สุด   

 
จากตารางที่ 13 พบวา ประชากรกลุมตัวอยาง ใหคะแนนความพึงพอใจของประชากรกลุมตัวอยางตอผล

การดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ ในยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม คะแนนเฉลี่ยที่ 3.91 ซึ่งอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในประเด็น  การดำเนินงาน
เปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด คะแนนเฉลี่ยท่ี 3.96 ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยรวม สวนประเด็น การประชาสัมพันธ
ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม และความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาคะแนน
เฉลี่ยตำ่สุดที่ 3.85 โดยทั้งสามประเด็นอยูในระดับมาก เหมือนกัน 

 

 

 

 

 

5 4 3 2 1

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 39 51 36 3 1 3.95 มาก

2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 34 51 38 5 2 3.85 มาก

3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเหน็ในโครงการ/กิจกรรม 37 58 29 3 3 3.95 มาก

4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 30 62 32 4 2 3.88 มาก

5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 34 48 45 1 2 3.85 มาก

6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 34 62 31 1 2 3.96 มาก

7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 29 62 35 2 2 3.88 มาก

8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 35 60 30 2 3 3.94 มาก

9)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 37 56 31 4 2 3.94 มาก

3.91 มากรวม

ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ

คาเฉล่ีย
เกณฑการ

ประเมิน
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ตารางที่ 14  ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานตอองคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ 
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี และการทองเที่ยว 

 

 
คาระดับคะแนน    การแปลความหมาย 

ระดับคะแนนเฉลี่ยนอยกวา 1.00  - 1.80  นอยที่สุด   

ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.80 แตนอยกวา 2.60 นอยที่สุด   

ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.61 แตนอยกวา 3.40 ปานกลาง  
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.41 แตนอยกวา 4.20 มาก    

ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.21 หรือมากกวา มากที่สุด   

 
จากตารางที่ 14 พบวา ประชากรกลุมตัวอยาง ใหคะแนนความพึงพอใจของประชากรกลุมตัวอยางตอผล

การดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ ในยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการศาสนา และ
วัฒนธรรมประเพณี และการทองเท่ียว คะแนนเฉล่ียที่ 3.99 ซึ่งอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดใน
ประเด็น  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ย ที่ 4.10 ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ย
รวม สวนประเด็น การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดท่ี 
3.85 โดยทั้งสองประเด็นอยูในระดับมาก เหมือนกัน 

 

 

 

 

 

5 4 3 2 1

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 43 64 18 3 2 4.10 มาก

2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 38 61 26 3 2 4.00 มาก

3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 35 56 35 1 3 3.92 มาก

4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 37 62 26 3 2 3.99 มาก

5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 33 65 28 1 3 3.95 มาก

6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 40 57 28 3 2 4.00 มาก

7)  ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 35 63 27 2 3 3.96 มาก

8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 37 62 27 2 2 4.00 มาก

9)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 36 68 21 2 3 4.02 มาก

3.99 มาก

เกณฑการ

ประเมิน
ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย

รวม
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ตารางที่ 15  ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานตอองคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ 
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
 

 
คาระดับคะแนน    การแปลความหมาย 

ระดับคะแนนเฉลี่ยนอยกวา 1.00  - 1.80  นอยที่สุด   

ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.80 แตนอยกวา 2.60 นอยที่สุด   

ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.61 แตนอยกวา 3.40 ปานกลาง  
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.41 แตนอยกวา 4.20 มาก    

ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.21 หรือมากกวา มากที่สุด   

 
จากตารางที่ 15 พบวา ประชากรกลุมตัวอยาง ใหคะแนนความพึงพอใจของประชากรกลุมตัวอยางตอผล

การดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ ในยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต คะแนน
เฉลี่ยท่ี 3.93 ซึ่งอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในประเด็น  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
โครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ย เท่ี 4.07 ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยรวม สวนประเด็น ความโปรงใสในการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมมีคาคะแนนเฉลี่ยตำ่สุดที่ 3.84 โดยทั้งสองประเด็นอยูในระดับมาก เหมือนกัน 

 

5 4 3 2 1

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 37 69 21 2 1 4.07 มาก

2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 36 56 35 2 1 3.95 มาก

3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 29 62 35 3 1 3.88 มาก

4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 35 62 26 4 3 3.94 มาก

5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 33 55 35 2 5 3.84 มาก

6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 34 60 29 3 4 3.90 มาก

7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 34 55 38 1 2 3.91 มาก

8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 32 60 33 3 2 3.90 มาก

9)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 36 62 27 3 2 3.98 มาก

3.93 มาก

ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ

คาเฉล่ีย
เกณฑการ

ประเมิน

รวม
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สวนที่ 4 สรุปผล 
ขอสังเกต และขอเสนอแนะ 

1.สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564) มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
1) ใหการดำเนินการตามแผนพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนอง 

ความตองการและปญหาของประชาชนได 
2) ใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว 
3) นำไปทบทวนการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
4)   ใชเปนขอมูลสำหรบัหนวยงานจัดทำแผนพัฒนา  และผูบริหารในการวางแผนพัฒนาปตอไป 
การติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ เปนการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา/โครงการ เฉพาะที่ 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม /เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2563) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 
2/2564 และแกไขครั้งที่ 1 /2564) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา 8 ยุทธศาสตร 
ไดแก 

ยุทธศาสตรที 1 การพัฒนาดานการเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารการจัดการบานเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานสงัคมและชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาดานการศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาดานคณุภาพชีวิต 

สำหรับวิธีการติดตามและประเมินผล มีการจัดเก็บขอมูลจากการดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาใน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ โดยสามารถสรุปได ดังนี ้

ตามที่ องคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน ไปแลวเมื่อวันที่ 14  
มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ ์เพ่ือดำเนินการ
ให คะแนนตามแนวทางการ พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท องถิ่น  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดท า แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เปนแบบที่ กำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดำเนินการ
ใหคะแนนตามเกณฑที่กำหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึง่ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการใหแลว
เสรจ็ภายในหกสิบวนันับแตวนัทีป่ระกาศใชงบประมาณรายจาย ดังนี้ 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่น 

คะแนนเต็ม 100 ได 82 คะแนน 
2. ผลการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการ เพือ่ความสอดคลองแผนพฒันาทองถิ่น 
คะแนนเต็ม 100 ได 86 คะแนน 
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3. ผลการดำเนนิการขององคการบริหารสวนตำบลสมัฤทธิ์ 
เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนในภาพรวมซึ่งไดจากการวิเคราะหตามเอกสาร หลักฐาน 

พบวาจากโครงการทั้งหมด 142 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน 78 โครงการ คิดเปนรอยละ 
54.93 อยูระหวางดำเนินการ 27 โครงการ คิดเปนรอยละ 19.01 ที่ยังไมดำเนินการ 37 โครงการ คิดเปนรอยละ 
26.06 (จากตารางท่ี 2) และเมือ่แยกตามรายยุทธศาสตร มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
  
   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร มีโครงการทั้งหมด 17 โครงการ ดำเนินการแลวเสร็จ 5 
โครงการ คิดเปนรอยละ 29.41 อยูระหวางดำเนินการ 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 47.06 และที่ยังไมได
ดำเนินการ 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 23.53 

   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน มีโครงการทั้งหมด 59 โครงการ ดำเนินการแลว
เสร็จ 41 โครงการ คิดเปนรอยละ 69.49 อยูระหวางดำเนินการ 17 โครงการ คิดเปนรอยละ 28.81 และที่ยัง
ไมไดดำเนินการ 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 1.69 

   ยุทธศาสตรการบริหารการจัดการบานเมืองที่ดี มีโครงการทั้งหมด 18 โครงการ ดำเนินการ
แลวเสร็จ 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 44.44 อยูระหวางดำเนินการ 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 47.06 และที่ยัง
ไมไดดำเนินการ 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 23.53 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและชุมชน มีโครงการทั้งหมด 13 โครงการ ดำเนินการแลว
เสร็จ 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 38.46  อยูระหวางดำเนินการ 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 7.69 และที่ยังไมได
ดำเนินการ 13 โครงการ คิดเปนรอยละ 53.85 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ มีโครงการทัง้หมด 0 โครงการ  

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีโครงการทั้งหมด 5 
โครงการ ดำเนินการแลวเสร็จ 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 40.00 อยูระหวางดำเนินการ 0 โครงการ คิดเปนรอย
ละ 0 และทีย่ังไมไดดำเนินการ 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 60 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี และการทองเที่ยว มี
โครงการทั้งหมด 6 โครงการ ดำเนินการแลวเสร็จ 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 50 อยูระหวางดำเนินการ 1 
โครงการ คิดเปนรอยละ 16.67 และที่ยังไมไดดำเนินการ 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 33.33 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตในปงบประมาณ มีโครงการทั้งหมด 24 โครงการ 
ดำเนินการแลวเสร็จ 14 โครงการ คิดเปนรอยละ 58.33 อยูระหวางดำเนินการ 0 โครงการ คิดเปนรอยละ 0 
และที่ยังไมไดดำเนินการ 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 41.67 

จะเห็นไดวา โครงการในป 2564 จำนวน 142 โครงการ เมื่อเปรียบเทียบความมากนอย ของ 
จำนวนโครงการในแตละยุทธศาสตร พบวา ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน มีจำนวนโครงการมาก
ทีสุ่ดถงึ 59 โครงการ  รองลงมาคอื ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวติจำนวน 24 โครงการ สวนยทุธศาสตร
ที่มีจำนวนโครงการนอยที่สุด 0 โครงการ คือ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งหากเปรียบเทียบจากปที่
ผานมาองคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ยังคงใหความสำคัญในยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน และหาก
ประเมินตามเกณฑการประเมินประสิทธิภาพขององคปกครองสวนทองถ่ิน (LPA) ประจำป 2564 พบวามีผลการ
ดำเนินงานตาม แผนพัฒนาทองถิ่น ป พ.ศ. 2564 ได 5 คะแนน สังเกตไดจากจำนวนรอยละของโครงการที่เสร็จ 



70 

 

รวมกับรอยละของโครงการที่อยูระหวางดำเนินการ (54.93+19.01) คิดเปนรอยละ 73.94 ที่มีการนำโครงการ
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะมาจัดทำเปนงบประมาณรายจาย (มีการดำเนินการจริงและมีการ
เบิกจาย/กันเงิน เรียบรอยแลว) 

การเบิกจายงบประมาณ เพ่ือดำเนินโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร จากงบปกติ คิดเปน รอย
ละ 87.51 และจากเงินสะสม คิดเปนรอยละ 2.49 มีการเบิกจายงบประมาณที่สูงสุดใน ยุทธศาสตรที่ 8 ดาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต คิดเปนรอยละ 58.44 (ตารางที่ 3) 

 
4. การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2564 
ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2564 ในดานการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ การ

บริหารงบประมาณของโครงการ (ท่ีไมมีการโอนเงิน) และระยะเวลาการดำเนินงานเปนไปตามแผนการ 
ดำเนินงาน จากการวิเคราะหตามเอกสารหลักฐาน สามารถสรุปได ดังนี ้

ภาพรวมประสิทธิภาพของแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2564 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 
– 2565) เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2563) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2/2564 และแกไขครั้งที่ 1 /2564)
จำนวน 284 โครงการ สรุปไดดังนี้ (จากตารางท่ี 4 ) 

 
 

                                            284           คาเปาหมายในยุทธศาสตร 
 
                                                             

 รอยละ 100 = ดีมาก          284      นำไปใชในการจัดทำแผนพฒันาทองถิ่น 

 
                                                

                                            142           นำมาจัดสรรงบประมาณ 
รอยละ 50 = นาพอใจ 
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(จากตารางที่ 5) 
 

ภาพรวม 
ประสิทธิภาพของ 
แผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ.2564 คดิเปน 

รอยละ 64.46 
 
 
 
 

               1.นำไปปฏบิัติ 102 โครงการ                                  2.ไมมีการโอนเงิน 103 โครงการ  
คิดเปนรอยละ 35.92                                             คิดเปนรอยละ 80.99 
     ควรปรับปรุง                                                           ดีมาก 
  
 

3.ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน 78 โครงการ 
คิดเปนรอยละ 76.47 

ดีมาก 
 

                เกณฑการประเมินผล ใชเกณฑ รอยละ (Percentage) ดังนี ้
ตั้งแตรอยละ     50  ลงมา                        หมายถึง           ควรปรับปรุง 
มากกวารอยละ  50  แตไมเกินรอยละ 60 หมายถงึ           นาพอใจ 
มากกวารอยละ  60  แตไมเกินรอยละ 70 หมายถึง           ด ี
มากกวารอยละ  70  ขึ้นไป                      หมายถึง   ดีมาก 

 
 

ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2564 ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
แยกตามรายยุทธศาสตร สรุปได ดังนี ้(จากตารางท่ี 5) 

 
                   1.นำไปปฏิบัต ิ                                            ควรปรับปรุง 
 

ยุทธศาสตรที่ 1                
                                2.ไมมีการโอนเงนิ                                            ดีมาก 

 
                       

                         ควรปรับปรุง         3.ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน                 ควรปรับปรุง 
 

พัฒนาดานการเกษตร 
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                   1.นำไปปฏิบัต ิ                                              นาพอใจ 
 

ยุทธศาสตรที่ 2                
                                2.ไมมีการโอนเงนิ                                            ดีมาก 

 
                       

                             ดีมาก              3.ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน                        ด ี
 

พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 
 

 
 
                   1.นำไปปฏิบัต ิ                                            ควรปรับปรุง 
 

ยุทธศาสตรที่ 3                
                                2.ไมมีการโอนเงนิ                                            ดีมาก 

 
                       

                           นาพอใจ             3.ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน                 ควรปรับปรุง 
 

บริหารการจัดการบานเมืองที่ด ี
 
 

 
 
                   1.นำไปปฏิบัต ิ                                            ควรปรับปรุง 
 

ยุทธศาสตรที่ 4                
                                2.ไมมีการโอนเงนิ                                       ควรปรับปรุง 

 
                       

                         ควรปรับปรุง         3.ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน                 ควรปรับปรุง 
 

พัฒนาดานสังคมและชุมชน 
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                   1.นำไปปฏิบัต ิ                                            ควรปรับปรุง 
 

ยุทธศาสตรที่ 5                
                                2.ไมมีการโอนเงนิ                                       ควรปรับปรุง 

 
                       

                         ควรปรับปรุง         3.ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน                 ควรปรับปรุง 
 

พัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 
 

 
 
                   1.นำไปปฏิบัต ิ                                            ควรปรับปรุง 
 

ยุทธศาสตรที่ 6                
                                2.ไมมีการโอนเงนิ                                            ดีมาก 

 
                       

                         ควรปรับปรุง         3.ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน                 ควรปรับปรุง 
 

พฒันาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

 
 

 
                   1.นำไปปฏิบัต ิ                                            ควรปรับปรุง 
 

ยุทธศาสตรที่ 7                
                                2.ไมมีการโอนเงนิ                                              ด ี

 
                       

                         ควรปรับปรุง         3.ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน                   นาพอใจ 
 

พัฒนาดานการศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และการทองเที่ยว 
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                   1.นำไปปฏิบัต ิ                                            ควรปรบัปรุง 
 

ยุทธศาสตรที่ 8                
                                2.ไมมีการโอนเงนิ                                           นาพอใจ 

 
                       

                           นาพอใจ             3.ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน                 ควรปรับปรุง 
 

การพัฒนาดานคุณภาพชวีิต 
 
 
ประสิทธิภาพของการนำแผนไปสูการปฏิบัติ พบวา ยุทธศาสตรที่ 2. การพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน นำแผนไปสูการปฏิบัติมากที่สุด คิดเปนรอยละ 53.21 อยูในเกณฑนาพอใจ  รองลงมาคือ ยุทธศาสตรที่ 
3. การบริหารการจัดการบานเมืองที่ดีคิดเปนรอยละ 38.10 อยูในเกณฑควรปรับปรุง และยุทธศาสตรท่ีมีการนำ
แผนไปสูการปฏิบัตินอยที่สุด คือ และยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ คิดเปนรอยละ อยูในเกณฑควร
ปรับปรุง 

ประสิทธิภาพของการบริหารงบประมาณของโครงการ (ที่ไมมีการโอนเงิน) พบวา ยุทธศาสตรที่ 
2.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีประสิทธิภาพของการบริหารงบประมาณของโครงการ (ที่ไมมีการโอนเงิน) 
สูงสุด คิดเปนรอยละ 98.31 รองลงมาคือ ยุทธศาสตรที่ 3. การบริหารการจัดการบานเมืองที่ดี คิดเปนรอยละ
83.33 ทั้งสองประเด็นอยูในเกณฑที่ดีมาก และยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสังคมและชุมชน คิดเปนรอยละ 
46.15 อยูในเกณฑควรปรับปรุง 

ประสิทธิภาพของระยะเวลาการดำเนินงานเปนไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำป  
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 พบวา ยุทธศาสตรที่ 2.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน คิดเปนรอยละ 69.49 อยูใน
เกณฑที่ดี รองลงมาคือ ยุทธศาสตรที่ 8. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต คิดเปนรอยละ 58.33 อยูในเกณฑที่นา
พอใจ และควรปรับปรุงประสิทธิภาพของระยะเวลาการดำเนินงานเปนไปตามแผนการดำเนินงาน ใน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานการเกษตร คิดเปนรอยละ 29.41 
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5. การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 

จากโครงการพัฒนาที่ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 8 ยุทธศาสตร มี จำนวน
ทั้งสิ้น 284 โครงการ เปนโครงการที่ปฏิบัติได 102 โครงการ (จากตารางท่ี 6) 

การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร เปนการประเมินผลความพึงพอใจตอผล การ
ดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ โดยใชแบบประเมินเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล แจก
แบบประเมิน จากกลุมประชากรตัวอยาง จำนวน 130 คน ท่ีอาศัยอยูในเขตตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งประเมินความพึงพอใจในประเด็น 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 
5)  ความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
6)  การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา 
8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
9)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

สามารถสรุปไดดังนี้ 

1) ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ ในภาพรวม 
ประชากรกลุมตัวอยาง ใหคะแนนความพึงพอใจของประชากรกลุมตัวอยางตอผลการ ดำเนินงาน

ขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ ในภาพรวม คะแนนเฉลี่ยที่ 4.01 ซึ่งอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดในประเด็น  ความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และ การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่
กำหนดคะแนนเฉลี่ย เทากันท่ี 4.08 ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยรวม สวนประเด็น การเปดโอกาสใหประชาชน
ตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 3.92 โดยทั้งสามประเด็นอยูในระดับมาก 
เหมือนกัน (ตารางที่ 7) 

2) ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์  
ในแตละยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการเกษตร 
ประชากรกลุมตัวอยาง ใหคะแนนความพึงพอใจของประชากรกลุมตัวอยางตอผลการดำเนินงาน

ขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ ในยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการเกษตร คะแนนเฉลี่ยที่ 3.87 ซึ่งอยู
ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในประเด็น  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอ
สาธารณะ เฉลี่ย ที่ 4.04 ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยรวม สวนประเด็น ความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 3.12 (ตารางที่ 8) 
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
ประชากรกลุมตัวอยาง ใหคะแนนความพึงพอใจของประชากรกลุมตัวอยางตอผลการดำเนินงาน

ขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ ในยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน คะแนนเฉลี่ยที่ 3.93 
ซึ่งอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในประเด็น  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนิน
โครงการ / กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยที่ 4.02 ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยรวม สวนประเด็น ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 3.87 โดยท้ังสองประเด็นอยูในระดับมาก เหมือนกัน 
(ตารางท่ี 9) 

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารการจัดการบานเมืองที่ดี 
ประชากรกลุมตัวอยาง ใหคะแนนความพึงพอใจของประชากรกลุมตัวอยางตอผลการดำเนินงาน

ขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ ในยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารการจัดการบานเมืองที่ดี คะแนนเฉลี่ยที่ 
3.97 ซึ่งอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในประเด็น  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ย เทากันที่ 4.03 ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยรวม สวนประเด็น การเปดโอกาสให
ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 3.87 โดยทั้งสองประเด็นอยูใน
ระดับมาก เหมือนกัน (ตารางท่ี 10) 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสังคมและชุมชน 
ประชากรกลุมตัวอยาง ใหคะแนนความพึงพอใจของประชากรกลุมตัวอยางตอผลการดำเนินงาน

ขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ ในยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสังคมและชุมชน คะแนนเฉลี่ยที่ 3.97 
ซึ่งอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในประเด็น  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรมคะแนนเฉลี่ย ที่ 4.08 ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยรวม สวนประเด็น ความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดท่ี 3.90 โดยทั้งสองประเด็นอยูในระดับมาก เหมือนกัน (ตารางท่ี 11) 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ประชากรกลุมตัวอยาง ใหคะแนนความพึงพอใจของประชากรกลุมตัวอยางตอผลการดำเนินงาน

ขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ ในยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ คะแนนเฉลี่ยที่ 3.90 ซึ่งอยูใน
ระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในประเด็น  การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด คะแนนเฉลี่ยที่ 
3.98 ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยรวม สวนประเด็น ความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการแกไข
ปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชนมีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 3.82 โดยทั้งสามประเด็นอยูใน
ระดับมาก เหมือนกัน (ตารางท่ี 12) 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ประชากรกลุมตัวอยาง ใหคะแนนความพึงพอใจของประชากรกลุมตัวอยางตอผลการดำเนินงาน

ขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ ในยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
คะแนนเฉลี่ยที่ 3.91 ซึ่งอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในประเด็น  การดำเนินงานเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด คะแนนเฉลี่ยที่ 3.96 ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยรวม สวนประเด็น การประชาสัมพันธให
ประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม และความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาคะแนนเฉลี่ย
ต่ำสุดที่ 3.85 โดยท้ังสามประเด็นอยูในระดับมาก เหมือนกัน (ตารางที่ 13) 
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ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี และการทองเที่ยว  
ประชากรกลุมตัวอยาง ใหคะแนนความพึงพอใจของประชากรกลุมตัวอยางตอผลการดำเนินงาน

ขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ ในยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี 
และการทองเที่ยว คะแนนเฉลี่ยที่ 3.99 ซึ่งอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในประเด็น  การเปดโอกาส
ใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ย ที่ 4.10 ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยรวม สวนประเด็น การ
เปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 3.85 โดยท้ังสอง
ประเด็นอยูในระดับมาก เหมือนกัน (ตารางที่ 14) 

ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
ประชากรกลุมตัวอยาง ใหคะแนนความพึงพอใจของประชากรกลุมตัวอยางตอผลการดำเนินงาน

ขององคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ ในยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต คะแนนเฉลี่ยที่ 3.93 ซึง่อยู
ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในประเด็น  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 
คะแนนเฉลี่ย เที่ 4.07 ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยรวม สวนประเด็น ความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมมี
คาคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดท่ี 3.84 โดยทั้งสองประเด็นอยูในระดับมาก เหมือนกัน (ตารางท่ี 15) 
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2. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต          
2.1 ผลกระทบนำไปสูอนาคต 
1) ปญหาน้ำทวมท่ีกระทบตอพ้ืนที่การเกษตรของพ้ืนที่ในตำบล ทำใหผลผลิตการเกษตรเสยีหาย 

เชน ขาว พืชสวน และการเลี้ยงปลาในบอ  
2) ปญหาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ เชน การกอสรางระบบประปาผิวดิน การกอสรางถนนที่ตอง

ใชงบประมาณเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตำบล  ไมไดรับการสนบัสนุนจากหนวยงานที่มีศักยภาพกวา
เขามาดำเนินการ 

3) การจัดสรรงบประมาณใหแตละหมูบาน องคการบริหารสวนตำบลสัมฤทธิ์ จะตองพิจารณา
ความเหมาะสมของงบประมาณศักยภาพดานรายไดที่ไดรับในแตละป และประโยชนที่ประชาชนจะไดรับของแต
ละหมูบานในภาพรวม ซึ่งควรจะตองใหความรูกัประชาชนและหมูบาน เพ่ือจะไดมีความเขาใจในการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถ่ิน การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นและการของบประมาณของหมูบาน โดยประชาชนและ
ทางหมูบานจะตองใหความรวมมือ     

4) ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินควรจะตองมีการศึกษาวิเคราะหขอมูลใหรอบดานและเปน
ปจจุบันเพ่ือใหการวางแผนเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงและสามารถนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปใชแกไขปญหาความ
เดือดรอนและความตองการของประชาชนไดตรงจุดมากที่สุด และควรมีการวางแผนเพื่อเตรียมพรอมรับสังคม
เพ่ือการกาวเขาสูโลกใหมโลกของการเปลี่ยนแปลง เพ่ือฉายภาพของสภาพแวดลอมใหมที่เราตองเผชิญหนาซึ่ง
เปนไปไดทั้งความทาทายและโอกาสสำหรับองคการบริหารสวนตำบลจะเปดโลกทัศนการพัฒนาทองถ่ินไดเปน
อยางด ี

2.2 ขอสังเกต    
1) องคการบริหารสวนตำบลควรนำโครงการที่ไมดำเนินการมาพิจารณาในการจัดทำงบประมาณ

รายจายประจำปของป ถัดไป เพ่ือไมใหกระทบตอโครงการในพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ที่ไมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ 

2) ตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแตละดานบางรายการ ยังไมเพียงพอและบาง 
รายการมากเกินไป ทำใหตองโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจายรายการใหม 

3) หมูบานมีการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะนำมาบรรจุในแผนพัฒนา ทองถ่ิน ยังมีการเสนอ
โครงการที่ยังไมมีความจำเปนเรงดวนเทาที่ควร ทำใหโครงการที่ถูกเสนอมามีจำนวน มากกวางบประมาณในการ
ดำเนินการ 

4) งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจำนวนจำกัด ไมเพียงพอกับการพัฒนาและทันตอ ความ
ตองการของประชาชน จึงทำใหประชาชนรูสึกวาการพัฒนาหรือแกไขปญหาเปนไปอยาลาชา  

2.3 ขอเสนอแนะ    
1) องคการบริหารสวนตำบล ควรมีมาตรการเรงรัดการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ใหเปนไปตาม 

แผนการดำเนินงานที่ไดกำหนดไว  
2) โครงการใดที่ไมมีความจำเปนหรือไมสามารถดำเนินการไดสมควรยกเลิกหรือไมบรรจุโครงการ

ไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  เพ่ือผลการดำเนินการประจำปมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ขึ้น 
3) สงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจในการเขามามีสวนรวมและเสนอปญหา ความ ตองการ

อยางแทจริงของหมูบานในการจดันำปญหาและความตองการบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 
4) ควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานที่จะตอง ดำเนินการ 

ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม  
 




