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ค ำน ำ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางและ
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน และ
รายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหาร เพ่ือให้
ผู้บริหาร เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ มีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย
การติดตามผลการด าเนินโครงการ และกิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศการจัดการเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสากอ (e-plan) และแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 เป็นเครื่องมือหลักใน
การติดตาม พร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุง
นโยบายให้สามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่า รายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือประสบความส าเร็จตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร ทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร 
(งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานและการตัดสินใจต่อไป ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความ
ร่วมมือในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จนท าให้รายงานฉบับนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  

 
ธันวาคม 2562 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
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บทน ำ 
 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน และมี
จุดหมายที่ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้คณะ
ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้
ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนา 

  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้
ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค 
(threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากบุคคล สภาพพ้ืนที่ และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการ โดยพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพ
สิ่งแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในต าบลสากอ 

  สรุปได้ว่ำ ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล คือ การวางแผนเพ่ือการพัฒนา
แผนงาน โครงการในปีต่อ ๆ ไป ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุด เมื่อพบจุดแข็งก็
ต้องเร่งรีบด าเนินการ และจะต้องด าเนินการขยายแผนงาน โครงการที่เป็นจุดแข็งอย่างสุขุมรอบคอบ  
และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ โดยเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น 
รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค 
เมื่อพบจุดอ่อนก็ต้องหยุดและแก้ไขปัญหา ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นพร้อมตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาส
และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลสากอให้เกิด
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ประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน โครงการต่าง ๆ พร้อมกับการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ 
เหล่านี้จะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลสากอเกิดการพัฒนาจากการติดตามและประเมินผลแผนฯ ส่งผล
ให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตั้งไว้ได้ 

2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือมุ่งค้นหาแผนงาน 
โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือ
ศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงติดตาม
และประเมินผลแผนงาน โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการว่าเป็นเพราะสาเหตุใด เกิดปัญหาอะไร ดังนี้ 

  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ซึ่ง
จะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้ งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาต าบลสากอตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการด าเนินงาน 
โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็น 

  4. เพ่ือทราบสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสา
กอ 

  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ปลัด/รองปลัดฯ  
ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ ที่ต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ โดยให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประชาชนในเขตต าบลสากอ หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2562 
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3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
สากอ 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 และผู้ทรงคุณวุฒิที่ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
สากอ ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นโดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลสา
กอ 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วง
เวลาที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิน่ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสากอเพ่ือด าเนินการต่อไป 

  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
สากอ มีการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ดังนี้ 
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  2.1 ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการ
ที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (การก าหนด
ตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม 
เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ น าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักที่ต้องการคืออะไร ต้องการ
ให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธี สัมภาษณ์
และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล โดยน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
งานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์
การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้น
จึงสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ทดลอง และปรับปรุงเครื่องมือ 

  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ สิ่งส าคัญ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นไว้อย่างดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตาม
เพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามในแต่ละ
โครงการที่ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การ
เขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตาม
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ 

  2.5 รายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตามแบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสม 
โดยอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ โดยสรุปวัตถุประสงค์ 
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามก็ได้ 

  2.6 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอ ต้องรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ เพ่ือให้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี 
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก 
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กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่ งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสม 
 
  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
สากอ มีอ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ เพ่ือให้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation 
tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งจากการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้คิด

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

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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สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และ
วิธีการ เป็นต้น และ/หรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ 
แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) 
เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ รวมถึงผู้มี
ส่วนได้เสียในต าบลสากอ อีกทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลต่อไป  

  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
สากอ ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่
ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสากอเสนอสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอ 

  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน า
เครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลสากอมาปฏิบัติงาน 

  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะ
วัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี ส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และ 
5 ปี ส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา 
โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กัน
ระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอ ซ่ึงสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
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  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิง
คุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
สากอ ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น 
อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจด
บันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
สากอ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและ
สามารถวัดได้ 

  3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
สากอ ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบ
และวัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และ
แนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านตือระ (สายทุ่งนา) 
(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการเมาลิดประจ าหมู่บ้าน (จะใช้การทดสอบและการวัด
อย่างไร) โครงการฟื้นฟูนาร้าง (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 

  3.2 การสัมภาษณ์ ( Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การ
สัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบใน
ระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่ง
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ทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure 
interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่ง
คล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 

   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการ
สังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) 
เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอ   

  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การ
รับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการ
ส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหา
ความต้องการของประชาชนในต าบลสากอ สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการ
พัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอ 

5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่าง
ด าเนินโครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ดังนี้ 

  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่าง
ทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่า ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่
เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรต่าง ๆ 

  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจน
ปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลสากอแต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมาย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ  
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คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำกอ 

1. นายสุเทพ  จันทรวิศรุต  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ประธานกรรมการ 
2. นายบาฮารง  บินมาม ุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ หมู่ที่ ๔        กรรมการ 
3. นายอิสสันต์  ยูโซ๊ะ     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ หมู่ที่ ๖   กรรมการ 
4. นายอารง  มะแอ     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ หมู่ที่ ๑๒     กรรมการ 
5. นางสาวรอกีเยาะ     บินเจ๊ะนาแว   ผู้แทนประชาคม            กรรมการ 
6. นายสมาน       สาเหาะ    ผู้แทนประชาคม                     กรรมการ 
7. นายมานิตย์              มะยิ    ผู้แทนราชการ                          กรรมการ 
8. นายอับดุลรอแม      สะบูดิง   ผู้แทนราชการ                          กรรมการ 
9. นายปลายฟ้า             อมรรัตตกุล              ผู้ทรงคุณวุฒิ                            กรรมการ 
10. นายสมยศ               ทองเมือง                ผู้ทรงคุณวุฒิ                            กรรมการ 
11. นายณัสรีย์       วิเศษศักดิ์เดชา  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป        กรรมการ/เลขานุการ 
 



การติดตามและประเมนิผล 
 

 1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา ๔ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอ าเภอ 
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 
และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

        ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ด้านการบริหารจัดการที่ด ี
 
       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
        พันธกิจที่ 1  จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบ
คมนาคม ระบบจราจร และผังต าบลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและครอบคลุมทั้งต าบล 
        พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การศึกษา การกีฬา 
นันทนาการ การด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือเอาชนะยาเสพติด งานด้านสาธารณสุข และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
        พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
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        พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว เพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน สนับสนุนระบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริ โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
         พันธกิจที่ 5  คุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บ าบัดน้ าเสีย และการใช้พลังงานทดแทน  
         พันธกิจที่ 6  ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บ ารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ และวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
         พันธกิจที่ 7  พัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
      3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่ 1 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
ระบบจราจร ผังต าบล ได้มาตรฐาน  
       จุดมุ่งหมายที่ 2 ประชาชนมีอาชีพ รายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน บริการด้าน
สวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการการศึกษา และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง การปฏิบัติงานของศูนย์
ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดของต าบลมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
       จุดมุ่งหมายที่ 3 ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ   
     จุดมุ่งหมายที่ 4 การส่งเสริมการค้า การลงทุน ผลิตภัณฑ์ชุมชน การ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียน  
     จุดมุ่งหมายที่ 5 ระบบการจัดการขยะ น้ าเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้ง
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน   
     จุดมุ่งหมายที่ 6 ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ คงอยู่สืบไป 
       จุดมุ่ งหมายที่  7 การบริหารจัดการขององค์กรด าเนินการตาม
หลักธรรมภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 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 
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4.1.5 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 
 
      4.2 แนวทางการพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
           ๔.๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น 
        ๔.๒.๒ ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
        ๔.๒.๓ ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดย
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
        ๔.2.4  ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
        ๔.2.5  ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
        ๔.2.6  ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
      ๔.3 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย  
            ๔.3.1  ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองระบอประชาธิปไตย 
            ๔.3.2  พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
            ๔.3.3  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
            ๔.3.4  ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการ
แก้ปัญหาความม่ันคง 
      ๔.4 แนวทางการพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
            ๔.4.1  ส่งเสริมการตลาด การค้าการลงทุนในท้องถิ่น และเมือง
ชายแดน 
            ๔.4.2  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
            ๔.4.3  ให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
            ๔.4.4  พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
            ๔.4.5  ส่งเสริมโครงการตามแนวทางพระราชด าริ 
      ๔.5. แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            ๔.5.1  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            ๔.5.2  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการ
ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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            ๔.5.3  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
            ๔.5.4  จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
            ๔.5.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
      ๔.6 แนวทางการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
            ๔.6.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
        ๔.6.2  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล 
            ๔.6.3  เสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา 
            ๔.6.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถาน
ในท้องถิ่น 
            ๔.6.5  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก  
เยาวชน และประชาชน 
     ๔.7.  แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
            ๔.7.1  พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร
ในองค์กร 
            ๔.7.2  พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ใน
การปฏิบัติงาน 
          ๔.7.3  พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
            ๔.7.4  ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมี 
ประสิทธิภาพ   
            ๔.7.5  ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการ
ประชาชน 
            ๔.7.6  พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การ
ด าเนินงานขององค์กร                                 
         
       5) วิสัยทัศน์  
        “เป็นแหล่งเงินทุนเสริมสร้างรายได้ ลดปัญหาการว่างงาน บริการ
กิจกรรมสาธารณะให้ทั่วถึง การคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน มีจิตส านึกในการบริการประชาชน
ด้วยอัธยาศัยไมตรี” 
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การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยจะประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ                         .                                                      
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  1    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
 

 

2.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
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  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

52  42,758,000  82 95,028,000 43   70,750,000  16  22,550,000  193  231,086,000  

1.2  แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

15    1,900,000          5            400,000           2         200,000          -                      -    22      2,500,000  

1.3  แผนงานการพาณิชย ์ 3    5,200,000          3         5,200,000          -                      -                        -    6    10,400,000  
รวม      70   49,858,000        90    100,628,000         45    70,950,000         16   22,550,000      221   243,986,000  
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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 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1  แผนงานบริหารทั่วไป        6     1,000,000          6         9,150,000           3         250,000           3         250,000        18     10,650,000  

2.2  แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

43    3,955,000        43         3,740,000         17      1,015,000           9         660,000      112       9,340,000  

2.3  แผนงานการเกษตร      14        665,000        13            705,000           7         345,000           4           95,000        38       1,810,000  
2.4  แผนงานงบกลาง 7  12,553,400          7      12,553,400           7    12,553,400           7   12,553,400        28     50,213,600  
2.5  แผนงานการศึกษา 43    9,906,554  42        9,919,000  35     5,994,000         27      5,594,000      147     31,413,554  

2.6 แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

14    1,640,000        16         3,140,000         12      1,040,000           8         880,000        50       6,700,000  

2.7 แผนงานสาธารณสุข 19    1,590,200        20         2,600,200         15         485,200           9         245,200        63       4,920,200  
2.8 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

8       992,000          8            992,000           8         992,000           8         992,000        32       3,968,000  

รวม    154   32,302,154      155      42,799,600      104    22,674,600         75   21,269,600      488   119,015,354  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชมุชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1  แผนงานบริหารทั่วไป        3          44,000          3            440,000           2           40,000           2           40,000        10          564,000  
3.2  แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

12 960,000 12 4,260,000 7 5,100,000 4 480,000       35     10,800,000  

รวม      15     1,004,000        15         4,700,000           9      5,140,000           6         520,000        45     11,364,000  
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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 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
4.1  แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

2 200,000         2            200,000           1         100,000           1         100,000          6          600,000  

4.2  แผนงานการเกษตร 2       100,000          2            100,000          -                      -            -                      -            4          200,000  
รวม 4       300,000          4            300,000           1         100,000           1         100,000        10          800,000  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
5.1  แผนงานการเกษตร 2 20,000         2              20,000           2           20,000           2           20,000          8            80,000  

รวม        2          20,000          2             20,000           2           20,000         2           20,000          8            80,000  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
6.1  แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

     18     1,230,000            17         1,030,000         16         980,000         16         980,000        67       4,220,000  

รวม      18     1,230,000        17         1,030,000         16         980,000         16         980,000        67       4,220,000  
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 
7.1  แผนงานบริหารทั่วไป        7     1,825,000          8         2,025,000           1              5,000           1             5,000        17       3,860,000  

รวม        7     1,825,000          8         2,025,000           1              5,000           1             5,000        17       3,860,000  
รวมทั้งสิ้น    270   86,539,154      291  151,502,600      178    99,869,600      117   45,444,600      856   383,325,354  
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    1.3 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2) แบ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน       90    100,628,000  12 5,907,600 
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต     155      42,799,600  17 2,496,671 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย       15         4,700,000  3 546,198 
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว         4            300,000  - - 
5. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม         2              20,000  1* 172,740 
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       17         1,030,000  5 613,964 
๗. ด้านการบริหารจัดการที่ดี         8         2,025,000  4 490,335 

รวม     291    151,502,600  42 10,227,508 
  * เนื่องจากเป็นช่วงที่ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังนั้นโครงการ
ที่ด าเนินการจริงจึงมีทั้งโครงการจากท้ัง 2 แผน และเนื่องจากบางโครงการมีการย้ายแผนงาน 
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1.๔ ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2)  

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 
 

       
 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 78 94,720,400 เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด จึงต้องเลือกด าเนินการเฉพาะโครงการที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนขณะนั้นมากที่สุด 

2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 138 40,302,929 เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด จึงต้องเลือกด าเนินการเฉพาะโครงการที่มีความจ าเป็น
เรง่ด่วน และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนขณะนั้นมากที่สุด 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

12 4,153,802 เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด จึงต้องเลือกด าเนินการเฉพาะโครงการที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนขณะนั้นมากที่สุด 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

        4         300,000  เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด จึงต้องเลือกด าเนินการเฉพาะโครงการที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนขณะนั้นมากที่สุด 

5. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

        2           20,000  เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด จึงต้องเลือกด าเนินการเฉพาะโครงการที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนขณะนั้นมากที่สุด 

6. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

12 416,036 เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด จึงต้องเลือกด าเนินการเฉพาะโครงการที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนขณะนั้นมากที่สุด 

๗. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 4 1,534,665 เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด จึงต้องเลือกด าเนินการเฉพาะโครงการที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนขณะนั้นมากที่สุด 

รวม 249 141,275,092  
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1.5 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2) 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการถมดินสนามฟุตบอล 
หมู่ที่ 1 บ้านตือระ 

ขนาดกว้าง 12.00 เมตร  
ยาว 93.00 เมตร หนา 1.00 เมตร 

498,400 
 

สนามฟุตบอลตามแบบที่ 
อบต. ก าหนด  

ประชาชนมีพ้ืนที่ส าหรับออก
ก าลังกาย  

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบาย
น้ า หมู่ที่ 2 บ้านบอเกาะ 

ท่อเหลี่ยมขนาด 2 ช่อง ขนาดกว้าง
ช่องละ 1.80 เมตร สูง 1.50 เมตร 
ยาว 6.50 เมตร และขนาด 1 ช่อง 
ขนาดกว้างช่องละ 1.50 เมตร สูง 
1.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร 

494,500 อุโมงค์ระบายน้ า 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด  

สามารถป้องกันน้ าท่วมขังได้  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 3 บ้านบาโงมาแย 

ขนาดกว้าง ๐.๔0 เมตร ลึก ๐.๕๐ 
เมตร ยาว ๑๓๕.00 เมตร  

498,800 คูระบายน้ า 1 สาย  
ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด  

สามารถป้องกันน้ าท่วมขังได้  

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า หมู่
ที่ 4 บ้านสากอ 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 50.00 
เมตร ลึก 0.50 เมตร และกว้าง 0.30 
เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 0.60 
เมตร 

388,000 
 

คูระบายน้ า 1 สาย  
ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด  

สามารถป้องกันน้ าท่วมขังได้  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
ฝาย หมู่ที่ 5 บ้านลาโล๊ะ 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
 

481,000 ถนน 1 สาย ตามแบบที่ 
อบต. ก าหนด  

ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก  
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการจัดซื้อที่ดินเพ่ือสร้าง
สนามฟุตบอล หมู่ที่ 6 บ้านกลูบี 

3 ไร่ 
 

500,000  พ้ืนที่ตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด  

 ประชาชนมีพ้ืนที่ส าหรับ
ออกก าลังกาย  

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 7 
บ้านสือแด 

ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 87.00 
เมตร ลึก 0.80 เมตร 
 

500,000 
 
 

คูระบายน้ า 1 สาย  
ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด  

สามารถป้องกันน้ าท่วมขังได้  

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า สาย
บ้านดาลู หมู่ที่ 9 บ้านจือแร 

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 
175.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร 

383,000 
 

  คูระบายน้ า 1 สาย  
ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด  

สามารถป้องกันน้ าท่วมขังได้  

โครงการก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านตันหยง 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 
เมตร 

499,800 
 

 ห้องน้ าสาธารณะ 1 หลัง 
ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด  

 ประชาชนเกิดความสะดวก
ในการใช้บริการ  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านบาโงยือริง-บาตูตีงี หมู่ที่ 11 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

491,000  ถนน 1 สาย ตามแบบที่ 
อบต. ก าหนด  

 ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมาได้สะดวก  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
สนามฟุตบอล (ต่อยอดสายเดิม) 
หมู่ที่ 12 บ้านสรายอ 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

484,000  ถนน 1 สาย ตามแบบที่ 
อบต. ก าหนด  

 ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมาได้สะดวก  

โครงการก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะของ อบต.สากอ หมู่ที่ 
12 

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 12.00 
เมตร 

689,100 ห้องน้ าจ านวน 6 ห้อง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้บริการ 

 รวม 5,907,600   
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กและเยาวชนภาคฤดู
ร้อน 

เยาวชนในพื้นท่ี 100,000 ร้อยละหรือจ านวนความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ เด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 199,200 ร้อยละหรือจ านวนความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

โครงการส่งเสริมและฝึกอบรม
อาชีพแก่กลุ่มแม่บ้าน (การ
ท าอาหารพ้ืนบ้าน) หมู่ที่ ๙ 
บ้านจือแร 

กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านจือแร 49,537 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
มีงานท าและมีรายได้  

กลุ่มเป้าหมายมีรายได้
เพ่ิมข้ึน  

โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประกอบ
อาชีพของสตรีตามแนววิถี
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๙ 
บ้านจือแร 

กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านจือแร 49,508 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการพึงพอใจ  

เพ่ิมศักยภาพและความรู้
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย  

ค่าจ้างเหมาวิทยากรสอนศาสนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

วิทยากรสอนศาสนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

72,000   

โครงการส่งเสริมเพ่ือการศึกษาแก่
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,920 เด็กได้รับโอกาสในการ
เรียนรู้ 

เด็กมีความสามารถ มีความรู้ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ศพด. บ้าน
สากอ) 

ศพด. บ้านสากอ 214,700   

จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อุปกรณ์การเรียนการสอน 321,300 ร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับการสนับสนุน
อุปกรณ์การเรียนการสอน 

เด็กเล็กมีอุปกรณ์การเรียน
การสอน 

จัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิง
สัญลักษณ์ของความเป็นชาติ 

สื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์
ของความเป็นชาติ 

30,000 ร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับการสนับสนุนสื่อ
การเรียนการสอน 

เด็กมีสื่อการเรียนการสอน
เชิงสัญลักษณ์ของความเป็น
ชาติ 

สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
เด็กก่อนวัยเรียน 

เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

926,100 ร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

เด็กได้รับอาหารกลางวันครบ
ทุกคน 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบลสากอ 106,800 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพสมบูรณ์ 

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการซ่อมแซม  

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ในพ้ืนที่ 
 

36,250 ร้อยละของสัตว์ในพ้ืนที่ที่
ได้รับวัคซีนโรคพิษสุนัข
บ้า 

สัตว์ในพ้ืนที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย 
 

เด็กปฐมวัยในพ้ืนที่ 
 

48,200 ร้อยละหรือจ านวนความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กในพ้ืนที่มีความสามัคคี 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันฟุตบอลต าบล
ต้านยาเสพติด 

เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ 
 

198,476 ร้อยละหรือจ านวนความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีมี
ความสามัคคี 

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันในระดับต่างๆ 

เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ 
 

9,160 ร้อยละหรือจ านวนความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีมี
ความสามัคคี 

โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอน
ฟุตบอลประจ าหมู่บ้าน 

ผู้ฝึกสอนฟุตบอล 
 

45,520 ร้อยละหรือจ านวนความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พัฒนาทักษะผู้ฝึกสอน
ฟุตบอล 

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและ
เยาวชน 

เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ 
 

70,000 ร้อยละหรือจ านวนความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีมี
ความสามัคคี 

  รวม 2,496,671   
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ข้าราชการ และประชาชนในพ้ืนที่ 
 

518,900 ร้อยละหรือจ านวนความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก
ในการปกป้องสถาบัน 

โครงการเจ็ดวันอันตราย ประจ า
ศูนย์ อบต. สากอ 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือนในต าบลสากอ 

12,898 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดความปลอดภัยด้าน
อุบัติภัยทางถนน 

โครงการขับรถมีน้ าใจ รักษาวินัย
จราจร อบต.สากอ 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือนในต าบลสากอ 

14,400 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดความปลอดภัยด้าน
อุบัติภัยทางถนน 

  รวม 546,198   

ด้านการบริหาร
จัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการฟื้นฟูนาร้าง ฟ้ืนฟูนาร้าง 172,740 ร้อยละหรือจ านวนความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนในพื้นท่ีได้ใช้
ประโยชน์จากนาร้าง 

  รวม 172,740   

 
 
 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น อบต.สากอ  
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการมาวลิดประจ าหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นท่ี 168,692 ร้อยละหรือจ านวนความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้ร่วมจัดกิจกรรม
ประเพณีทางศาสนา 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
วัฒนธรรมพื้นบ้าน 

ประชาชนในพื้นท่ี 34,500 ร้อยละหรือจ านวนความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

โครงการสอนคัมภีร์อัลกุรอาน เยาวชนในพื้นท่ีต าบลสากอ 
 

112,000 ร้อยละหรือจ านวนความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมายได้ความรู้
หลักการอ่านอัลกุรอานที่
ถูกต้อง 

โครงการอาซูรอ ประชาชนในพื้นท่ี 99,872 ร้อยละหรือจ านวนความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้ร่วมจัดกิจกรรม
ประเพณีทางศาสนา 

โครงการถือศีลอด (ปอซอ) ประชาชนในพื้นท่ี 198,900 ร้อยละหรือจ านวนความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้ร่วมจัดกิจกรรม
ประเพณีทางศาสนา 

  รวม 613,964   

 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น อบต.สากอ  
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการพัฒนาศักยภาพของ
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา 
อบต. 

คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.   344,145 คณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา อบต.   

คณะผู้บริหาร และสมาชิก
สภาฯ อบต. น าความรู้มา
พัฒนาองค์กร  

โครงการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานส่วนต าบล และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
ในสังกัด อบต. สากอ 
 

107,300 พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง  

พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างของ อบต. น า
ความรู้มาพัฒนาองค์กร  

โครงการสร้างจิตส านึกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่น 

พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
ในสังกัด อบต. สากอ 
 

5,990 พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง  

กลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกใน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอรัปชั่น 

โครงการอบรมให้ความรู้กับ
พนักงานส่วนต าบล และพนักงาน
จ้าง เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 

พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
ในสังกัด อบต. สากอ 
 

32,900 พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง  

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  

  รวม 490,335   



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี อบต.สากอ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น อบต.สากอ  

  

 

     ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2) แบ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน       90    100,628,000  12 5,907,600 
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต     155      42,799,600  17 2,496,671 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย       15         4,700,000  3 546,198 
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว         4            300,000  - - 
5. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม         2              20,000  1* 172,740 
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       17         1,030,000  5 613,964 
๗. ด้านการบริหารจัดการที่ดี         8         2,025,000  4 490,335 

รวม     291    151,502,600  42 10,227,508 
  * เนื่องจากเป็นช่วงที่ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังนั้นโครงการ
ที่ด าเนินการจริงจึงมีทั้งโครงการจากท้ัง 2 แผน และเนื่องจากบางโครงการมีการย้ายแผนงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น อบต.สากอ  

  

 

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2) 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการถมดินสนามฟุตบอล 
หมู่ที่ 1 บ้านตือระ 

ขนาดกว้าง 12.00 เมตร  
ยาว 93.00 เมตร หนา 1.00 เมตร 

498,400 
 

สนามฟุตบอลตามแบบที่ 
อบต. ก าหนด  

ประชาชนมีพ้ืนที่ส าหรับออก
ก าลังกาย  

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบาย
น้ า หมู่ที่ 2 บ้านบอเกาะ 

ท่อเหลี่ยมขนาด 2 ช่อง ขนาดกว้าง
ช่องละ 1.80 เมตร สูง 1.50 เมตร 
ยาว 6.50 เมตร และขนาด 1 ช่อง 
ขนาดกว้างช่องละ 1.50 เมตร สูง 
1.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร 

494,500 อุโมงค์ระบายน้ า 1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด  

สามารถป้องกันน้ าท่วมขังได้  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 3 บ้านบาโงมาแย 

ขนาดกว้าง ๐.๔0 เมตร ลึก ๐.๕๐ 
เมตร ยาว ๑๓๕.00 เมตร  

498,800 คูระบายน้ า 1 สาย  
ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด  

สามารถป้องกันน้ าท่วมขังได้  

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า หมู่
ที่ 4 บ้านสากอ 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 50.00 
เมตร ลึก 0.50 เมตร และกว้าง 0.30 
เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 0.60 
เมตร 

388,000 
 

คูระบายน้ า 1 สาย  
ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด  

สามารถป้องกันน้ าท่วมขังได้  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
ฝาย หมู่ที่ 5 บ้านลาโล๊ะ 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
 

481,000 ถนน 1 สาย ตามแบบที่ 
อบต. ก าหนด  

ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก  

 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น อบต.สากอ  

  

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการจัดซื้อที่ดินเพ่ือสร้าง
สนามฟุตบอล หมู่ที่ 6 บ้านกลูบี 

3 ไร่ 
 

500,000  พ้ืนที่ตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด  

 ประชาชนมีพ้ืนที่ส าหรับ
ออกก าลังกาย  

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 7 
บ้านสือแด 

ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 87.00 
เมตร ลึก 0.80 เมตร 
 

500,000 
 
 

คูระบายน้ า 1 สาย  
ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด  

สามารถป้องกันน้ าท่วมขังได้  

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า สาย
บ้านดาลู หมู่ที่ 9 บ้านจือแร 

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 
175.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร 

383,000 
 

  คูระบายน้ า 1 สาย  
ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด  

สามารถป้องกันน้ าท่วมขังได้  

โครงการก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านตันหยง 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 
เมตร 

499,800 
 

 ห้องน้ าสาธารณะ 1 หลัง 
ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด  

 ประชาชนเกิดความสะดวก
ในการใช้บริการ  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านบาโงยือริง-บาตูตีงี หมู่ที่ 11 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

491,000  ถนน 1 สาย ตามแบบที่ 
อบต. ก าหนด  

 ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมาได้สะดวก  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
สนามฟุตบอล (ต่อยอดสายเดิม) 
หมู่ที่ 12 บ้านสรายอ 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

484,000  ถนน 1 สาย ตามแบบที่ 
อบต. ก าหนด  

 ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมาได้สะดวก  

โครงการก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะของ อบต.สากอ หมู่ที่ 
12 

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 12.00 
เมตร 

689,100 ห้องน้ าจ านวน 6 ห้อง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้บริการ 

 รวม 5,907,600   
 

 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น อบต.สากอ  

  

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กและเยาวชนภาคฤดู
ร้อน 

เยาวชนในพื้นท่ี 100,000 ร้อยละหรือจ านวนความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ เด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 199,200 ร้อยละหรือจ านวนความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

โครงการส่งเสริมและฝึกอบรม
อาชีพแก่กลุ่มแม่บ้าน (การ
ท าอาหารพ้ืนบ้าน) หมู่ที่ ๙ 
บ้านจือแร 

กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านจือแร 49,537 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
มีงานท าและมีรายได้  

กลุ่มเป้าหมายมีรายได้
เพ่ิมข้ึน  

โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประกอบ
อาชีพของสตรีตามแนววิถี
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๙ 
บ้านจือแร 

กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านจือแร 49,508 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการพึงพอใจ  

เพ่ิมศักยภาพและความรู้
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย  

ค่าจ้างเหมาวิทยากรสอนศาสนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

วิทยากรสอนศาสนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

72,000   

โครงการส่งเสริมเพ่ือการศึกษาแก่
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,920 เด็กได้รับโอกาสในการ
เรียนรู้ 

เด็กมีความสามารถ มีความรู้ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น อบต.สากอ  

  

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ศพด. บ้าน
สากอ) 

ศพด. บ้านสากอ 214,700   

จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อุปกรณ์การเรียนการสอน 321,300 ร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับการสนับสนุน
อุปกรณ์การเรียนการสอน 

เด็กเล็กมีอุปกรณ์การเรียน
การสอน 

จัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิง
สัญลักษณ์ของความเป็นชาติ 

สื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์
ของความเป็นชาติ 

30,000 ร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับการสนับสนุนสื่อ
การเรียนการสอน 

เด็กมีสื่อการเรียนการสอน
เชิงสัญลักษณ์ของความเป็น
ชาติ 

สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
เด็กก่อนวัยเรียน 

เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

926,100 ร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

เด็กได้รับอาหารกลางวันครบ
ทุกคน 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบลสากอ 106,800 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพสมบูรณ์ 

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการซ่อมแซม  

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ในพ้ืนที่ 
 

36,250 ร้อยละของสัตว์ในพ้ืนที่ที่
ได้รับวัคซีนโรคพิษสุนัข
บ้า 

สัตว์ในพ้ืนที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย 
 

เด็กปฐมวัยในพ้ืนที่ 
 

48,200 ร้อยละหรือจ านวนความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กในพ้ืนที่มีความสามัคคี 

 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น อบต.สากอ  

  

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันฟุตบอลต าบล
ต้านยาเสพติด 

เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ 
 

198,476 ร้อยละหรือจ านวนความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีมี
ความสามัคคี 

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันในระดับต่างๆ 

เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ 
 

9,160 ร้อยละหรือจ านวนความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีมี
ความสามัคคี 

โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอน
ฟุตบอลประจ าหมู่บ้าน 

ผู้ฝึกสอนฟุตบอล 
 

45,520 ร้อยละหรือจ านวนความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พัฒนาทักษะผู้ฝึกสอน
ฟุตบอล 

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและ
เยาวชน 

เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ 
 

70,000 ร้อยละหรือจ านวนความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีมี
ความสามัคคี 

  รวม 2,496,671   

 
 
 
 
 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น อบต.สากอ  

  

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ข้าราชการ และประชาชนในพ้ืนที่ 
 

518,900 ร้อยละหรือจ านวนความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก
ในการปกป้องสถาบัน 

โครงการเจ็ดวันอันตราย ประจ า
ศูนย์ อบต. สากอ 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือนในต าบลสากอ 

12,898 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดความปลอดภัยด้าน
อุบัติภัยทางถนน 

โครงการขับรถมีน้ าใจ รักษาวินัย
จราจร อบต.สากอ 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือนในต าบลสากอ 

14,400 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดความปลอดภัยด้าน
อุบัติภัยทางถนน 

  รวม 546,198   

ด้านการบริหาร
จัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการฟื้นฟูนาร้าง ฟ้ืนฟูนาร้าง 172,740 ร้อยละหรือจ านวนความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนในพื้นท่ีได้ใช้
ประโยชน์จากนาร้าง 

  รวม 172,740   

 
 
 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น อบต.สากอ  

  

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการมาวลิดประจ าหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นท่ี 168,692 ร้อยละหรือจ านวนความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้ร่วมจัดกิจกรรม
ประเพณีทางศาสนา 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
วัฒนธรรมพื้นบ้าน 

ประชาชนในพื้นท่ี 34,500 ร้อยละหรือจ านวนความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

โครงการสอนคัมภีร์อัลกุรอาน เยาวชนในพื้นท่ีต าบลสากอ 
 

112,000 ร้อยละหรือจ านวนความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมายได้ความรู้
หลักการอ่านอัลกุรอานที่
ถูกต้อง 

โครงการอาซูรอ ประชาชนในพื้นท่ี 99,872 ร้อยละหรือจ านวนความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้ร่วมจัดกิจกรรม
ประเพณีทางศาสนา 

โครงการถือศีลอด (ปอซอ) ประชาชนในพื้นท่ี 198,900 ร้อยละหรือจ านวนความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้ร่วมจัดกิจกรรม
ประเพณีทางศาสนา 

  รวม 613,964   

 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น อบต.สากอ  

  

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการพัฒนาศักยภาพของ
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา 
อบต. 

คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.   344,145 คณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา อบต.   

คณะผู้บริหาร และสมาชิก
สภาฯ อบต. น าความรู้มา
พัฒนาองค์กร  

โครงการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานส่วนต าบล และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
ในสังกัด อบต. สากอ 
 

107,300 พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง  

พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างของ อบต. น า
ความรู้มาพัฒนาองค์กร  

โครงการสร้างจิตส านึกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่น 

พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
ในสังกัด อบต. สากอ 
 

5,990 พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง  

กลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกใน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอรัปชั่น 

โครงการอบรมให้ความรู้กับ
พนักงานส่วนต าบล และพนักงาน
จ้าง เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 

พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
ในสังกัด อบต. สากอ 
 

32,900 พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง  

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  

  รวม 490,335   

 
 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี อบต.สากอ 
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ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ี

  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
   

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล
สากอ  

20 18 18.00 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 14.00 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย   65 57 57.00 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   10 8 8.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   10 8 8.00 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8 8.00 
 3.4 วิสัยทัศน์   5 4 4.00 
 3.5 กลยุทธ์   5 5 5.00 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์   5 5 5.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์   5 5 5.00 
 3.8 แผนงาน   5 5 5.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม   5 4 4.00 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 5.00 

รวมคะแนน  100 89 89 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น อบต.สากอ  

 

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
    รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอในแต่ละประเด็น 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 3 15  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

2 2 10  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ฯลฯ 

2 2 10  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพ
ติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 10  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา 
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 10  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2 2 10  

1.6 ข้อมูล เกี่ ยวกับศาสนา ประ เพณี  
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

3 3 15  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ า ป่าไม้ ภเูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 10  
 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 1 5  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่ วมตั ดสิน ใจ  ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรั บ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

3 2 15  

รวม 20 18 95  
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
  พบว่า ข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ ภูมิศาสตร์
ต่าง ๆ การเมืองการปกครอง สภาพสังคม บริการพ้ืนฐานในพื้นท่ี ระบบเศรษฐกิจ ศาสนาและวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่ส าคัญอ่ืน ๆ  
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1.3  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15    
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0  

2 2 2  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 13.33 13.33  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
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 ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 1 1  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็น
ต้น 

2 6.66 6.66  

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรื อสิ่ งที่ เ กิ ดขึ้ น  การประดิ ษฐ์ ที่ มี ผ ลต่ อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 1 1  

 2.6 ผลการวิ เคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ ง ) W-Weakness (จุ ดอ่ อน ) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

2 6.66 6.66  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา ค้นหา
สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

2 2 13.33  

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่
ไ ด้ รั บ  และการ เบิ ก จ่ า ย งบประมาณ  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในเชิงคุณภาพ 

1 1 6.66  

2 . 9  ผ ล ที่ ไ ด้ รั บ จ า ก ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการ
แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1 6.66  

รวม 15 14 93.34  
   
  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ได้มี
การน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการน าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพ่ีอ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  1.4 ยุทธศาสตร์ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65    
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล

สากอสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอ และเช่ือมโยงหลัก
ป ร ะ ช า รั ฐ แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ  2 0  ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
Thailand 4.0 

10 8 12.31  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด 
สอดคล้ อ งและ เ ช่ื อม โยงกั บสภาพสั งคม 
เศรษฐกิ จ  สิ่ งแวดล้ อมของท้ อ งถิ่ น  และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุ ทธศาสตร์ ช าติ  20 ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

10 8 12.31  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

10 8 12.31  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ และสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4 6.15  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้อง
ท าตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล
สากอที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

5 5 7.69  

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 7.69  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่ งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสากอ ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริง 
ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 7.69  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่ งหมายในเรื่องใดเรื่ องหนึ่งหรือ
แผนงานที่ เกิดจากเป้ าประสงค์  ตัว ช้ีวัด ค่ า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอที่มี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 7.69  
 

 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12  Thailand4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่ มจั งหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

5 4 6.15  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็น
โครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 5 7.69  

 รวม 65 57 87.69  
 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ มีความสัมพันธ์กับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 
  
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
   

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 8 8.00 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน  เชิง

ปริมาณ  
10 8 8.00 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน  เชิง
คุณภาพ  

10 8 8.00 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 8 8.00 
5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 51 51.00 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5  
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5  
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4  
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
5 4  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 3  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5  
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)  

5 4  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4  
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 4  

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5  
รวมคะแนน  100 83 83.00 

 
 
2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอในแต่ละประเด็น 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8 80.00 มีการวิเคราะห์ SWOT 
ครอบคลมุ 

รวม 10 8 80.00  
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2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิต
นั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency)  ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 

10 
 

5 

8 
 

4 

80.00 
 

40.00 

 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โ ค ร ง ก า ร ที่ ด า เ นิ นก า ร ใ น   เ ชิ งป ริ ม า ณ 
(Quantitative) 

5 4 40.00  

รวม 10 80 80.00  
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2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 

 ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ท่ีด าเนินการ
ในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่  
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
การด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
ห รื อ ไ ม่  ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 

10 
 
5 

8 
 

4 

80 
 

40 

 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

5 4 40  

รวม 10 8 80.00  
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2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตดิตามและ

ประเมนิผลแผน 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอในมิติตา่ง ๆ จนน าไปสู่การจดัท าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis) / Global Demand/Trend 
หรือหลักการบูรณาการ(Integration) กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอที่มีพ้ืนท่ีตดิต่อกัน 

10 
5 

8 
4 

80.00 
40.00 

 

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency 
Economy Plan : LSEP) 

5 4 40.00  

รวม 10 8 80.00  

  
 2.6 โครงการพัฒนา 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 60    
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอและ
ด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอที่ก าหนดไว้  ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 8.33  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 8.33  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย คื อ อ ะ ไ ร  มี ผ ล ผ ลิ ต อ ย่ า ง ไ ร 
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่ อไร  ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 4 6.67  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4 6.67  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 4 6.67  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ไ ด้ เ ป รี ยบ เ ชิ ง เ ป รี ยบ เที ยบ  เ ช่ น  ด้ า น เ กษต ร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 3 5.00  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเ ช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 5 8.33  

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 4 8.33  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)  
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 4 8.33  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคลอ้ง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์     มี
ความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้า
ของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่น ๆ 

5 4 8.33  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการก าหนดตัว ช้ีวัด (KPI)  และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
ม ีก า ร ก า ห น ด ด ัช น ี ชี ้ว ัด ผ ล ง า น  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ 
(measurable) ใ ช ้บ อ ก ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่ เกิดที่สิ่งที่ ได้รับ   (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 4 8.33  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
ม า ก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ซึ่ ง ก า ร เ ขี ย น
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ และมี ความ เฉพาะ เจาะจง  ในการ
ด า เนินงานตามโครงการ (2 )  วั ดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 8.33  

รวม 60 51 85.00  
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ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ๑) ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. การพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 
 ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้
ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 
 ๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนนที่ได้มาตรฐาน ไฟฟ้า ยังคงเป็นปัญหา
ความต้องการของคนในพ้ืนที่ ดังนั้น นโยบายการบริหารด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยังมี
ความส าคัญและจ าเป็นส าหรับต าบลสากอ ที่ผู้บริหารควรให้ความส าคัญ และพัฒนาให้ต่อเนื่องต่อไป   
 ๒. การน าโครงการในแผนพัฒนาสี่ปีมาจัดท างบประมาณ ควรท าตามล าดับความส าคัญ
จากการประชาคมมาพิจารณาประกอบด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับความจ าเป็นเร่งด่วนตามความ
ต้องการของประชาชน และค านึงถึงสถานะทางการคลังด้วย 
 ๓. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
 ๔. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


