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ค าน า 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางและวิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน และรายงานผลพร้อมความเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหาร เพ่ือให้ผู้บริหาร เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ มีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ในรอบที่ 1 (ผลการ
ด าเนินงานตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2561) ประกอบด้วยการติดตามผลการ
ด าเนินโครงการ และกิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) และตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โดยใช้ข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ (e-plan) และแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 เป็น
เครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทาง
ปรับปรุงนโยบายให้สามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนใน
เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
รายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการด า เนินงาน 
และเป็นตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือประสบความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
อย่างไร ทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานและการ
ตัดสินใจต่อไป ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จนท าให้
รายงานฉบับนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  

 
เมษายน 2560 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
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สารบัญ 

 
                  หน้า 
 
 ค าน า                  ก 
 บทน า                
  1.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล            1  
  2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล            2 
  3.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล             3 
  4.  เครื่องมือการติดตามและประเมินผล             5 
  5.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล            8 
  ๖.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ   10 
 
 การติดตามและประเมินผล         

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564      ๑๑ 
๒. การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ๑๕ 
๓. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แยกตามยุทธศาสตร์    ๑๖ 
๔. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

ถึง มีนาคม ๒๕๖๑) แบ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนา        ๒๐ 
๕. ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ   

2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)                ๒๑ 
๖. โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไดด้ าเนินการจริง      ๒๒ 
๗. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการด าเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนา   ๒๔ 
๘. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต      ๒๖ 
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บทน า 
 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน และมีจุดหมาย
ที่ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอ ข้าราชการส่วนต าบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ สามารถก ากับดูแล 
ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 

  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาต าบลสากอ 

  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชั ดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ปลัด/รองปลัดฯ ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง และ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ สภาพพ้ืนที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน 
โครงการ โดยพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจ
ของประชาชนในต าบลสากอ 

  สรุปได้ว่า ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล คือ การวางแผนเพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
โครงการในปีต่อ ๆ ไป ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด  เมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบ
ด าเนินการ และจะต้องด าเนินการขยายแผนงาน โครงการที่เป็นจุดแข็งอย่างสุขุมรอบคอบ  และพึงรอโอกาสใน
การเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ โดยเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและ
ตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนก็ต้องหยุดและแก้ไขปัญหา 
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ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นพร้อมตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มี
ส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลสากอให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน โครงการต่าง ๆ พร้อม
กับการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ เหล่านี้จะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลสากอเกิดการพัฒนาจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนฯ ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายตั้งไว้ได้ 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่าง
ด าเนินการตามโครงการว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการว่าเป็นเพราะสาเหตุใด เกิดปัญหาอะไร ดังนี้ 

  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้ งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาต าบลสากอตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็น 

  4. เพ่ือทราบสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ปลัด/รองปลัดฯ  ผู้บริหาร
ระดับส านัก/กองทุกระดับ ทีต่้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์ โดยให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตต าบลสากอ หรือ
สังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2561 
 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
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ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอที่สภาฯ คัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมต าบลสากอที่ประชาคมต าบลสากอคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอ คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสากอเพ่ือด าเนินการต่อไป 

  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
มีการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ดังนี้ 

  2.1 ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (การก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนด
ไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ น าผล
ไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการ
ติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
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  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล โดยน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก 
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นจึงสร้างเครื่องมือ ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ทดลอง และปรับปรุงเครื่องมือ 

  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ สิ่งส าคัญ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไว้อย่างดี และ
ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามในแต่ละโครงการที่
ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart 
การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 

  2.5 รายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตามแบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ทั้งนี้ 
การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสม โดยอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ โดยสรุปวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการติดตามก็ได้ 

  2.6 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล
สากอ ต้องรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ เพ่ือให้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี 

  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง 
ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอ
รายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสม 
 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
มีอ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสากอ เพ่ือให้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสากอ อย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี  
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ขัน้ตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation 
tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งจากการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้
ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสว่นประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และ/หรือ
โดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้
ป ระชาชนในต าบลทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เมษายน/ตุลาคม 

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลสากอ 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลสากอ 

สภาองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลสากอ 

รายงานผล 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 

เสนอ 

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลสากอ 

เสนอ 
คณะกรรมการ

พัฒนาของ
อบต.สากอ 

เสนอ 
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การติดตามและประเมนิผล 
 

 1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดระยะเวลา ๔ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอ ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ด้านการบริหารจัดการที่ด ี
 
       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
        พันธกิจที่ 1  จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบคมนาคม 
ระบบจราจร และผังต าบลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและครอบคลุมทั้งต าบล 
        พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การศึกษา การกีฬา นันทนาการ 
การด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือเอาชนะยาเสพติด งานด้านสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชี วิต เพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
        พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว เพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน สนับสนุนระบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
         พันธกิจที่ 5  คุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สนับสนุนการก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บ าบัดน้ าเสีย และการใช้พลังงานทดแทน  
         พันธกิจที่ 6  ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บ ารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ และวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
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         พันธกิจที่ 7  พัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอให้
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
      3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่ 1 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ระบบ
จราจร ผังต าบล ได้มาตรฐาน  
       จุดมุ่งหมายที่ 2 ประชาชนมีอาชีพ รายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน บริการด้าน
สวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการการศึกษา และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการ
การต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดของต าบลมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซียน 
       จุดมุ่งหมายที่ 3 ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ   
     จุดมุ่งหมายที่ 4 การส่งเสริมการค้า การลงทุน ผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียน  
     จุดมุ่งหมายที่ 5 ระบบการจัดการขยะ น้ าเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน   
     จุดมุ่งหมายที่ 6 ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุ คงอยู่สืบไป 
       จุดมุ่งหมายที่ 7 การบริหารจัดการขององค์กรด าเนินการตามหลักธรรมภิบาล
อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน     
   
     4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
       ๔.1 แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             ๔.1.1  ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน  เขื่อน 
ระบบระบายน้ า 

4.1.2 ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค  บริโภค 
4.1.3 จัดท าผังเมืองและผังต าบล 
4.1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
4.1.5 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

 
      4.2 แนวทางการพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
           ๔.๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชน
ในท้องถิ่น 
        ๔.๒.๒ ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 
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        ๔.๒.๓ ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
        ๔.2.4  ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
        ๔.2.5  ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
        ๔.2.6  ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
      ๔.3 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  
            ๔.3.1  ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ระบอประชาธิปไตย 
            ๔.3.2  พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอด
ถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
            ๔.3.3  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น 
            ๔.3.4  ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหา
ความมั่นคง 
      ๔.4 แนวทางการพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
            ๔.4.1  ส่งเสริมการตลาด การค้าการลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน 
            ๔.4.2  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
            ๔.4.3  ให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
            ๔.4.4  พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
            ๔.4.5  ส่งเสริมโครงการตามแนวทางพระราชด าริ 
      ๔ . 5 .  แ น ว ท า ง ก า ร พัฒ น า ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แล ะ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            ๔.5.1  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            ๔.5.2  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            ๔.5.3  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
            ๔.5.4  จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
            ๔.5.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
      ๔.6 แนวทางการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
            ๔.6.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
        ๔.6.2  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล 
            ๔.6.3  เสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา 
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            ๔.6.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
            ๔.6.5  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก  เยาวชน และ
ประชาชน 
     ๔.7.  แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
            ๔.7.1  พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
            ๔.7.2  พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน 
          ๔.7.3  พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
            ๔.7.4  ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมี 
ประสิทธิภาพ   
            ๔.7.5  ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
            ๔.7.6  พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานของ
องค์กร                                 
         
       5) วิสัยทัศน์  
        “เป็นแหล่งเงินทุนเสริมสร้างรายได้ ลดปัญหาการว่างงาน บริการกิจกรรม
สาธารณะให้ทั่วถึง การคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน มีจิตส านึกในการบริการประชาชนด้วยอัธยาศัย
ไมตร”ี 
 
 
 
 
 

การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ                         .                                                      
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  1    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
 

 

2.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนา   
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ท้องถิ่น 
3.  มีการจดัประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
 

 

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณารา่ง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 

ส่วนที่  2    การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท า

ฐานข้อมูล 
 

 

8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT ) เพื่อประเมิน

สถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่  
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

 
 

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจดัท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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    1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 
                      บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แยกตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

22 56,120,000.00 13 55,020,000.00 11 54,820,000.00 9 54,620,000.00 55 220,580,000.00 

1.2 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

74 91,761,550.00 93 119,378,000.00 40 69,600,000.00 16 20,950,000.00 223 301,689,550.00 

1.3 แผนงานการ
พาณิชย ์

3 5,200,000.00 3 5,200,000.00 0 0.00 0 0.00 6 10,400,000.00 

รวมท้ังสิ้น 99 153,081,550.00 109 179,598,000.00 51 124,420,000.00 25 75,570,000.00 284 532,669,550.00 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 รวม 4 ปี 
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จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

4 790,000.00 4 8,940,000.00 1 400,000.00 1 400,000.00 10 10,530,000.00 

2.2 แผนงานการศึกษา 42 9,723,544.00 42 9,859,000.00 34 5,934,000.00 26 5,537,000.00 144 31,053,544.00 
2.3 แผนงาน
สาธารณสุข 

18 1,595,200.00 20 2,625,200.00 13 360,200.00 10 310,200.00 61 4,890,800.00 

2.4 แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

44 4,230,000.00 40 3,710,000.00 13 1,195,000.00 8 955,000.00 105 10,090,000.00 

2.5 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

17 1,230,000.00 18 2,660,000.00 11 360,000.00 7 150,000.00 53 4,400,000.00 

2.6 แผนงาน
การเกษตร 

9 440,000.00 9 575,000.00 4 400,000.00 0 0.00 22 1,415,000.00 

2.7 แผนงานงบกลาง 7 12,563,400.00 7 12,563,400.00 7 12,563,400.00 7 12,563,400.00 28 50,253,600.00 
รวมท้ังสิ้น 141 30,572,144.00 140 40,932,600.00 83 21,212,600.00 59 19,915,600.00 423 112,632,944.00 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
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โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชมุชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

4 840,000.00 4 840,000.00 3 440,000.00 2 40,000.00 13 2,160,000.00 

3.2 แผนงานงานรักษา
ความสงบ 

10 540,000.00 10 3,840,000.00 5 90,000.00 1 20,000.00 26 4,490,000.00 

รวมท้ังสิ้น 14 1,380,000.00 14 4,680,000.00 8 530,000.00 3 60,000.00 39 6,650,000.00 
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
4.1 แผนงานสรา้ง
ความเข้มแขง็ของชุมชน 

2 150,000.00 2 150,000.00 0 0.00 0 0.00 4 300,000.00 

4.2 แผนงาน
การเกษตร 

1 50,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50,000.00 

รวมท้ังสิ้น 3 200,000.00 2 150,000.00 0 0.00 0 0.00 5 350,000.00 
           

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
     5. 1 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

9 4,397,500.00 9 4,397,500.00 9 4,397,500.00 9 4,397,500.00 36 17,590,000.00 

     5. 2 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

13 1,050,000.00 11 680,000.00 11 680,000.00 11 680,000.00 46 3,090,000.00 

รวมท้ังสิ้น 22 5,447,500.00 20 5,077,500.00 20 5,077,500.00 20 5,077,500.00 82 20,680,000.00 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
6.1 แผนงาน
การเกษตร 

1 10,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 0 0.00 3 30,000.00 

รวมท้ังสิ้น 1 10,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 0 0.00 3 30,000.00 
           

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

          

7.1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

7 1,825,000.00 7 1,725,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 16 3,560,000.00 

7. 2 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

5 100,000.00 5 100,000.00 5 100,000.00 5 100,000.00 20 400,000.00 

รวมท้ังสิ้น 12 1,925,000.00 12 1,825,000.00 6 105,000.00 6 105,000.00 36 3,960,000.00 
รวมท้ังหมด 292 192,616,194.00 298 232,273,100.00 169 151,355,100.00 113 100,728,100.00 872 676,972,494.00 

 
 
 
 
 
 
    1.3 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑) แบ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 99 153,081,550 - - 
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 141 30,572,144 7 6,275,492 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 14 1,380,000 2 12,337 
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 3 200,000 - - 
5. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 22 5,447,500 2 256,014 
6. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
1 10,000 - - 

๗. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 12 1,925,000 - - 
รวม 292 192,616,194 11 6,543,843 

 
 

 
 
 
 
 

    1.๔ ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง 
มีนาคม ๒๕๖๑) 

     1.3.1 โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการจริง   
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      1.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 99 153,081,550 เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด จึงต้องเลือกด าเนินการเฉพาะโครงการที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนขณะนั้นมากที่สุด 

2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 134 24,296,652 เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด จึงต้องเลือกด าเนินการเฉพาะโครงการที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนขณะนั้นมากที่สุด 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

12 1,367,663 เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด จึงต้องเลือกด าเนินการเฉพาะโครงการที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนขณะนั้นมากที่สุด 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

3 200,000 เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด จึงต้องเลือกด าเนินการเฉพาะโครงการที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนขณะนั้นมากที่สุด 

5. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

20 5,191,486 เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด จึงต้องเลือกด าเนินการเฉพาะโครงการที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนขณะนั้นมากที่สุด 

6. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 10,000 เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด จึงต้องเลือกด าเนินการเฉพาะโครงการที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนขณะนั้นมากที่สุด 

๗. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 12 1,925,000 เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด จึงต้องเลือกด าเนินการเฉพาะโครงการที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนขณะนั้นมากที่สุด 

รวม 281 186,072,351  
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการฟื้นฟูนาร้าง สนับสนุนโครงการฟ้ืนฟูนาร้าง 116,380 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ที่มีงานท า 

ประชาชนในชุมชนมีรายได้ 

โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขตต าบลสากอได้รับเงิน
สงเคราะห์ จ านวน 1,223 คน 

3,756,500 จ านวนผู้สูงอายุในต าบล
สากอได้รับการช่วยเหลือ  

ผู้สูงอายุในเขตต าบลสากอ
ได้รับการช่วยเหลือ  

โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ ผู้พิการในเขตต าบลสากอได้รับเงิน
สงเคราะห์ จ านวน 170 คน 

1,378,400 จ านวนผู้พิการในต าบล 
สากอได้รับการช่วยเหลือ 

ผู้พิการในเขตต าบลสากอ
ได้รับการช่วยเหลือ 

โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขตต าบลสากอ ได้รับ
เงินสงเคราะห์ จ านวน 25 คน 

53,000 จ านวนผู้ป่วยเอดส์ใน
ต าบลสากอได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขตต าบล 
สากอได้รับการช่วยเหลือ 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้เยาวชนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 150,000 เด็กนักเรียนได้รับความ
พึงพอใจ 

เด็กและเยาวชนกล้าคิด 
กล้าท า กล้าแสดงออก 

โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กได้รับอาหารเสริมนมครบทุกคน 805,392 โรงเรียนในพ้ืนที่ เด็กได้รับอาหารครบ มี
สุขภาพแข็งแรง 

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขันในระดับต่าง ๆ 

เยาวชนในเขตต าบลสากอ 15,820 จ านวนกิจกรรม/โครงการ
ที่ด าเนินการตามปริมาณ 

ท าให้เยาวชนในพื้นท่ีได้
เพ่ิมประสบการณ์ 

  รวม 6,275,492   

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการเจ็ดวันอันตราย  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือนในต าบลสากอ 

5,000 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดความปลอดภัยด้าน
อุบัติภัยทางถนน 

โครงการท าความสะอาดที่
สาธารณะ 

ท าความสะอาดที่สาธารณะในต าบล 7,337 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ชุมชนมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

  รวม 12,337   
ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการอาซูรอ จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 

96,322 จ านวนกิจกรรม/โครงการ
ที่ด าเนินการตามปริมาณ 

พ่ีน้องชาวมุสลิมได้มีโอกาส
พบปะและร่วมพิธีทาง
ศาสนา 

โครงการเมาลิดประจ า
หมู่บ้าน 

เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมกันประกอบ
พิธีทางศาสนา 

159,692 จ านวนกิจกรรม/โครงการ
ที่ด าเนินการตามปริมาณ 

พ่ีน้องชาวมุสลิมได้มีโอกาส
พบปะและร่วมพิธีทาง
ศาสนา 

  รวม 256,014   
  รวมทั้งสิ้น 6,543,843   
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    1.5 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการด าเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนา 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

1. โครงการฟื้นฟูนาร้าง 
 ปัญหาและอุปสรรค 

-  
 แนวทางแก้ไข 

-  
2. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 ปัญหาและอุปสรรค 

-  
 แนวทางแก้ไข 

-  
 
3. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 
 ปัญหาและอุปสรรค 

-  
 แนวทางแก้ไข 

-  
 
4. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 ปัญหาและอุปสรรค 

-  
 แนวทางแก้ไข 

-  
 
5. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
 ปัญหาและอุปสรรค 

-  
 แนวทางแก้ไข 

-  
 
6. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ปัญหาและอุปสรรค 

-  
 แนวทางแก้ไข 
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-  
 
7. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับต่าง ๆ 
 ปัญหาและอุปสรรค 

-  
 แนวทางแก้ไข 

-  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
8. โครงการเจ็ดวันอันตราย  
 ปัญหาและอุปสรรค 

- เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันท าให้จ านวน อปพร. ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

- ค่าตอบแทนเบิกจ่ายแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ อปพร. ยังไม่มารับเงิน 
 แนวทางแก้ไข 

- จัดจ านวนเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ โดยการสลับกันหยุด 
- แจ้งให้เจ้าหน้าที่มารับค่าตอบแทน 

 
9. โครงการท าความสะอาดที่สาธารณะ 
 ปัญหาและอุปสรรค 

- อุปกรณ์ไม่เพียงพอกับจ านวนคน 
- บางครั้งจ านวนอาสาสมัครก็น้อยเนื่องจากติดธุระ 

 แนวทางแก้ไข 
- แบ่งการท างานเป็นกลุ่ม 
- ยึดหลักการยืดหยุ่นได้ จากที่ก าหนดว่าท าความสะอาดทุกวันพฤหัส ถ้าอาสาสมัครไม่

ว่างก็เปลี่ยนวันท าความสะอาด 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
10. โครงการเมาลิดประจ าหมู่บ้าน 
 ปัญหาและอุปสรรค 

-  
 แนวทางแก้ไข 

-  
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ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ๑) ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. การพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 
 ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้
ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 
 ๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนนที่ได้มาตรฐาน ไฟฟ้า ยังคงเป็นปัญหาความ
ต้องการของคนในพื้นที่ ดังนั้น นโยบายการบริหารด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยังมีความส าคัญและ
จ าเป็นส าหรับต าบลสากอ ทีผู่้บริหารควรให้ความส าคัญ และพัฒนาให้ต่อเนื่องต่อไป   
 ๒. การน าโครงการในแผนพัฒนาสี่ปีมาจัดท างบประมาณ ควรท าตามล าดับความส าคัญจาก
การประชาคมมาพิจารณาประกอบด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับความจ าเป็นเร่งด่วนตามความต้องการของ
ประชาชน และค านึงถึงสถานะทางการคลังด้วย 
 ๓. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
 ๔. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจที่จะต้องด าเนินการ 
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด และโอนตั้งจ่ายรายการใหมไ่ด ้
 
 
 
 


