
 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 

 

 

 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 

อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น 

 

 



ค าน า 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561     หมวด 6  ข้อ 29  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคม  

 ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้
จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับ
นี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘   แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
มีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายใน   สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี     

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการด าเนินงานเป็นไป
ตามเปูาหมายหรือไม่ และท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพ่ือจะได้น าข้อมูล
ดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  

 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 

๒๕๖5  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  5  ด้าน ดังนี้     

 ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  

  ๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพ่ิมใน
ภายหลัง  เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการ
วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 

  ๒.โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/
กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ 

  ๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ  



  ๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของ
ความพร้อมด้านพ้ืนที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน       
การคลังของท้องถิ่นเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอก 

  ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู
ให้มากขึ้น    ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ  ระหว่างด าเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง 
วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสีชมพู รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้มากข้ึน  

  ๖. ควรมีการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูและมีฐานข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือน าไปสู่แนวทางการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไป
อย่างรวดเร็ว  

                   ๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 

                   ๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการโครงการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วทั่วถึง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ส่วนท่ี 1 
บทน า 

 
1. ความส าคัญของการตดิตามและประเมินผล 
  การติดตาม  (Monitoring) และการประเมิน  (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี 
จุดหมายไม่เหมือนกัน  แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล  (Monitoring and Evaluation)  มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  สามารถก ากับดูแล  ทบทวน  และพัฒนางาน  พัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนงาน  โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1.  ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน  โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสีชมพูหรือกิจกรรมต่างๆ  ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้
ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2.  ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3.  ผลการด าเนินงาน  ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มี 
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผล
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึง
จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภาท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด  ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง  บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสีชมพู  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน  โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลสีชมพู 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ  งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้
เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่าง
สุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้  
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน  โครงการ  งานต่างๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ  สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสี
ชมพูโดยการติดตามและประเมินผล  ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  
เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
 



2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน   โครงการที่ได้ด าเนินการไป
แล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน  โครงการ  หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมายติดตามและประเมินผล
แผนงาน  โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด  เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน  รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้  
สภาพผลการด าเนินงาน  ตลอดจนปัญหา  อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด  ปรับปรุง  แก้ไข  ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน 
โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสี
ชมพู   
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับส านัก/กอง
ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน  โครงการต่างๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประชาชนในต าบลหนองแวงหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561   ข้อ  29  ก าหนดว่า 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้    
 (1)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
  (2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 
 
 
 
 
 



  3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีจ านวน 11  คน  ประกอบด้วย  
   1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
   2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
   3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
   4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  
   5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วง
เวลาที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

  3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ดังนี้ 
  1. การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร  มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่  (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : 
KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ  ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น  จากนั้น
ศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร  ต้องการให้รายงาน
ผลอย่างไร  มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร  ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกต
แล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2. วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 1. มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล  เวลาที่เก็บข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ  
  3. ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้  คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่ าจะได้
ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน  เช่น  การแจงนับ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จ านวน  เป็นต้น  หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart  การแสดงแผนภูมิแกนท์  (Gantt Chart)  หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 



  5. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน  โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้  ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม  ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  6. รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสีชมพู  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  7. การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  ปรับปรุง  แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝุายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

  3.3 การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลสีชมพูทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 



4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล   
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (Monitoring and evaluation 
tools for local development plans)  เป็นสิ่งของ  วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้ง
โดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น   แบบสอบถามวัดทัศนคติ  มาตราส่วน
ประมาณค่า  และวิธีการ  เป็นต้น  และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview)  และแบบสังเกตการณ์  (Observation)  
เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป  อ านาจหน้าที่  ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูรวมถึงผู้มีส่วน
ได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไข
แล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
 

  4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1. ก าหนดกรอบเวลา  (Time & Time Frame)  โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
   1.1)  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสีชมพูอย่างน้อยไตรมาสละ  1  ครั้ง  
   1.2)  สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส  และสรุปภาพรวมของไตรมาส
ที่ผ่านมาทุกครั้ง 
   1.3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  2. ความสอดคล้อง  (Relevance)  เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ 
(หรือผลผลิต)  ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้อง    และน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสีชมพู 
  3. ความเพียงพอ  (Adequacy)  ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน  เงิน  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มี
อยู่จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูมาปฏิบัติงาน 
  4. ความก้าวหน้า  (Progress)  กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  5. ประสิทธิภาพ  (Efficiency)  เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ  ขนาด  ความจุ  พื้นที่  จ านวน  ระยะเวลา  เป็นต้น 
  6. ประสิทธิผล  (Effectiveness)  เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต  (Outcome and Output)  ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิง
คุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข  เป็นต้น 



  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล  และ
อาจรวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย  เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์
รวมของจังหวัดเดียวกัน  
 

4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
   1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
   2) เครื่องมือ  
   3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 
  2. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
   1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล  การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น  อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได ้
   2) การส ารวจ  (survey)  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าไว้แล้ว  หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก 
(record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะ
ด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เจ้าหน้าที่  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ข้อมูลที่มี
อยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม  ความต้องการ  ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

  4.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  1. การทดสอบและการวัด  (Tests & Measurements)  วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล  เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ  การประเมินการปฏิบัติงาน  และแนวทาง
การวัด  จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) 
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี  (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)  เป็นต้น 
  2. การสัมภาษณ์  (Interviews)  อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้  การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น  2 ประเภท  คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
(formal or semi-formal interview)  ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  (structure interviews)  
ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  ( informal interview)  ซึ่งคล้ายๆ  กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
  3. การสังเกต  (Observations)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสีชมพูใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสีชมพูมีการบันทึกการสังเกต  แนวทางในการสังเกต  และก าหนดการด าเนินการสังเกต  (1)  การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม  (Participant observation)  เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล



เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน  (2) การสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม  (Non-participant observation)  หรือการสังเกตโดยตรง  (Direct observation)  เป็นการสังเกต  
บันทึกลักษณะทางกายภาพ  โครงสร้าง  และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลสี
ชมพู 
  4. การส ารวจ  (surveys)  ในที่นี่หมายถึง  การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ  ความพึงพอใจ  ความจ าเป็น  ความต้องการของประชาชนในต าบลสีชมพูคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 
  5. เอกสาร  (Documents)  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร  ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น  สาเหตุของปัญหา  แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา  ตลอดจน
เปูาประสงค์ ค่าเปูาหมาย  กลยุทธ์  แผนงาน  ผลผลิตหรือโครงการ  วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

5.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ  การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ  ระหว่าง
ด าเนินโครงการ  รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  ประโยชน์ต่างๆ  
แยกเป็นหัวข้อได้  ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ  ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ  ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา  ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด  ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที  ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ  เกิดความประหยัด  คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์  ประหยัดเวลา 
งบประมาณ  และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม  วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด   ความต้องการ   สภาพ
ปัญหาต่างๆ  ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง  
ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน  ผู้มีส่วนได้เสีย  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรต่างๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ  มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ  และกระตือรือร้นในการแก้ไข  ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย  สั่งการผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด  ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง  ชัดเจน  รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการ
ต่างๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูแต่ละคน  แต่ละส านัก/
กอง/ฝุายต่างๆ  มีความสอดคล้องกัน  ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน  ท าให้เปูาหมายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก  มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม  งานต่างๆ  และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลสีชมพู 



ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมนิผล 

 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น       
  1.1.1  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู   
  เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2551 – 2565   ซึ่งเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูที่ก าหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดย
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  แผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนชุมชนต าบลสีชมพู
และแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
  1.1.2  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. วิสัยทัศน์  (Vision) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่ง
เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 

“ส่งเสริมการศึกษา  สร้างความเข้มแข็ง 
ร่วมแรงขจัดความยากจน มวลชนสามัคคี” 

  

 2.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

 3.  พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
           ๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นสร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอ้ือต่อ
การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
            ๒) ส่งเสริมสนับสนุนการลดอบายมุขในชุมชน 
            ๓)  จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร 
  ๔)  ส่งเสริมการศึกษา 
            ๕)  ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา 
             
 



  ๖) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
            ๗) บ ารุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
            ๘). ปูองกัน ระงับโรคติดต่อ 
            ๙). ก าจัดขยะมูลฝอย  
           ๑๐). ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
           ๑๑). จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก  
 

 4.  จุดมั่งหมายเพื่อการพัฒนา   
  ๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
  ๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
  ๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
  ๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
  ๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  

 5.  แนวทางการการพัฒนา   
           5.๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๑)  ความทั่วถึงของถนนกับความจ าเป็นในการใช้สัญจรไปมา 
  ๒)  การดูแล  บ ารุง  รักษาถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๓)  ความสะดวก  ความปลอดภัยของถนนในการสัญจรไปมา 
  ๔)  การให้บริการน้ าดื่ม  น้ าใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
  ๕)  ความเพียงพอปริมาณน้ าดื่ม  น้ าใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
  ๖)  ความสะอาดปลอดภัยของน้ าดื่ม  น้ าใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
  ๗)  การจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอในการท าการเกษตรในเขตพ้ืนที่ 
  ๘) ความส่องสว่างบริเวณถนนสายรอง 
  ๙) ความส่องสว่างบริเวณทางแยก 
      5.๒  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๑)  การส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มสตรี 
  ๒)  การจัดตั้ง  ปรับปรุงและการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ๓)  การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้พิการและด้อยโอกาส 
  ๔)  การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในชุมชนร่วมกลุ่มกันจัดท ากิจกรรมในทาง 
  สร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ  เช่น  ด้านศาสนา  ด้านกีฬาและการออกก าลังกาย  
  เป็นต้น 
  ๕)  การให้ความส าคัญต่อการดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือผู้สู งอายุ  ผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์  
  ผู้ด้อยโอกาส  ในเขตพ้ืนที่ 
  ๗)  การให้ความส าคัญต่อการปูองกันการติดเชื้อเอดส์ในพ้ืนที่ 
  ๘) การเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคติดต่อส าคัญในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
  9) การเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน 
  . 
 
 
    



 5.๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๓.๑)  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพ้ืนที่ 
  ๓.๒)  การให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน 
  ๓.๓)  การส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันปัญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติดใน
  เยาวชนและประชาชน 
 

 5.๔  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน   
                 การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 

 5.๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑)  การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนน า
  กลับมาใช้ประโยชน์ 
  ๒)  การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้  เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตองค์การ 
  บริหารส่วนต าบล 
  ๓)  การให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๔)  การรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการปูองกัน
  ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  ๕)  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าการเกษตรปลอดสารพิษ 
 

  5.๖  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๑)  การดูแลรักษา  อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม  ศาสนาและการส่งเสริมสนับสนุนวิถี
  ชีวิต  ภูมิปัญญาและประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 
  ๒)  การส่งเสริมจริยธรรม  คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน   
 
6.  นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น  
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
 1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     1.1 ปรับปรุง พัฒนา สนับสนุนและบูรณะระบบสาธารณูปการขั้นพ้ืนฐาน เช่น ถนน ท่อ
ระบายน้ า ทางเท้า ไฟฟูาสาธารณะ ไฟฟูาสู่แหล่งการเกษตร ไฟฟูาครัวเรือน ให้ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ขอชุมชน 
และเข้าถึงความต้องการของระชาชน  
     1.2 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค ให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 
     1.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนให้น่าอยู่อาศัย เช่นปรับปรุงไหล่ทางถนนให้สะอาด และ
ปลอดภัย พัฒนาสถานที่            
     1.4 ปรับปรุง บ ารุงเส้นทางคมนาคม ก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน และถนนสู่แหล่งการเกษตร  
พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ออกก าลังกายส าหรับประชาชนในชุมชน เช่น ลานกีฬาต้านยา-เสพติด 19  
      1.5 ปรับปรุงอาคารส านักงานให้สะอาด สะดวก ง่ายต่อการปฏิบัติงาน และง่ายต่อการ
บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง  
  
 
 



 2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ  
      2.1 สนับสนุนส่งเสริมเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือก และเกษตรอินทร์ รวมทั้ง
กระบวนการเรียนรู้แก่ประชาชน  
      2.2 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และฝีมือแรงงาน เพ่ิมรายได้ให้กับชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 3. นโยบายด้านทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     3.1 ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชน  ให้มีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     3.2 สนับสนุนให้มีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน เพ่ือให้ถูกสุขอนามัยและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของระชาชน จัดหารถเก็บขยะเพ่ือให้ด าเนินการตามความต้องการของชุมชน  
      3.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้มีการปลูกปุาชุมชน
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในหลวง  
 4. นโยบายด้านสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาธารณสุข ประเพณี และกีฬา  
    4.1 สนับสนุนการพฒันาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ ให้มีมาตรฐาน  
     4.2  โครงการต่อยอดการศึกษา  
     4.3 สนับสนุนประเพณีอันดีงามและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  
     4.4 ส่งเสริมสนับสนุนปลูกฝังค่านิยมต่อการศึกษาและกีฬา รวมทั้งสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์
กีฬาให้ชุมชน เพ่ือเล่นกีฬาออกก าลังกาย เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัย ร่างกายอันที่จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึน้ 
 5. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน  
      5.1 สนับสนุนและศักยภาพงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น จัดหารรถกู้ชีพไว้คอย
ช่วย เหลือพ่ีน้องประชาชน ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน เพ่ือดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชาชน  
     5.2 ส่งเสริมการศึกษา ให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกภาคส่วนโดยให้
การศึกษาเพ่ิมเติม พร้อมจัดฝึกอบรมตามสายงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการในการท างานมากข้ึน  
     5.3 สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ยากไร้ คนพิการ คนชรา คนด้อยโอกาส ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถช่วยเหลือและพ่ึงพาตนเองได้ ร่วมทั้งพัฒนาเด็กและเยาวชน องค์กรสตรีเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
     5.4 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี ปรองดองกันให้สุขภาพจิต
และสุขภาพใจและร่างการที่แข็งแรง  
 6. นโยบายด้านการเมือง การบริหารและการบริการ  
     6.1 ส่งเสริมด้านการเมืองการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กาบริการส่วนต าบลสีชมพู  
    6.2 ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจ ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรโดย
บริหารงานบนพ้ืนฐานความถูกต้อง ยุติธรรมและความโปร่งใส โดยยึดหลักคุณธรรม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร ให้มีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ และการบริการประชาชน อย่างมีประสิทธิ รวดเร็วถูกต้อง ตาม
ระเบียบขั้นตอนของกฎหมาย เช่น การติดต่อประสานงาน ข่าวสารข้อมูล ระว่างองค์กรกับประชาชนต้องทั่วถึง 
และรวดเร็ว 



  6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน  ทั้ง
หน่วยงานรัฐ ภาคเอกขน ภาคประชาชน ในการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงให้องค์การบริหารส่วนต าบลสี
ชมพู พัฒนาไปสู่สิ่งที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 
 
1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น           
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  (เฉพาะปี พ.ศ. 2564) 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1. การพัฒนาคน
และสังคมให้มี
คุณภาพ 

1. แผนงานบริหารทั่วไป 
2. แผนงานการศึกษา 
3.แผนงานสาธารณสุข 
4.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
5.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1 
49 
8 
9 
 

4 
 

350,000 
5,202,550 
2,089,000 
390,000 

 
690,000 

 

- 
30 
2 
- 
 

1 

- 
4,379,550 
1,367,205 

- 
 

670,000 

2. การพัฒนาแก้ไข 
ปัญหาความยากจน 

1. แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
2. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
3. แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

2 
2 
5 
 

70,000 
425,000 

1,839,800 

1 
- 
2 

24,180 
- 

377,744 

3. การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

1. แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
2. แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

3 
 

8 
 

270,000 
 

4,600,400 
 

2 
 

4 

70,000 
 

3,092,622.25 

4. การพัฒนาด้าน
การจัดการธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. แผนงานการเกษตร 
2. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

3 
6 

120,000 
422,000 

1 
4 

118,800 
246,655 

5. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมือง 
ที่ด ี

1. แผนงานบริหารทั่วไป 
2. แผนงานบริหารการ
คลัง 
 

3 
2 
 

668,000 
20,000 

 

2 
1 

125,194 
14,280 

รวม 99 16,626,740 50 10,486,230 
 
 
 
 



1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ          
ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  มีดังนี้ 
-บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน   472  โครงการ 
- บรรจุในข้อบัญญัติ  81  โครงการ 
-ด าเนินการจริง ตามข้อบัญญัติ  จ านวน  35   โครงการ   

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
คงเหลือ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแก้ไขปัญหายากจน    
1 โครงการขยายเขตไฟฟูาสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรหมู่ที่

1-13 
2,699,603 2,079,203.46 620,399.54 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ    
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

ศพด. อบต.สีชมพู (อาหารกลางวัน) 
807,850 758,875 48,975 

2 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.สีชมพู 

1,491,440 1,344,640.10 146,799.90 

3 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านห้วย
สายหนัง 

1,491,440 1,344,640.10 146,799.90 

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง (อาหารกลางวัน) 

807,850 758,875 48,975 

5 โครงการอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ส าหรับ รร.สพฐ.
ในเขตบริการ อบต.สีชมพู จ านวน 5 โรงเรียน 

1,491,440 1,344,640.10 146,799.90 

6 ค่าจ้างเหมาภารโรงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.สี
ชมพู 

84,000 84,000 0 

7 ค่าจ้างเหมาครูผู้ช่วยสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.สีชมพู 

252,000 250,870 1,130 

8 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
และบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารและสมาชิกสภา 
อบต. (ศึกษาดูงาน) 

300,000 299,189 811 

9 โครงการวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.สี
ชมพู 

10,000 10,000 0 

10 โครงการหนูน้อยฟันสวย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สี
ชมพู 

5,000 5,000 0 

11 โครงการวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 5,000 5,000 0 
12 โครงการตามรอยพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 
10,000 10,000 0 

 
. 
 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

คงเหลือ 

13 โครงการค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (พัฒนา
ข้าราชการครู) 

807,850 758,875 48,975 

14 จ้างเหมาครูช่วยสอนสาขาวิชาพลศึกษา โรงเรียน
บ้านห้วยสายหนัง 

120,000 118,064 1,936 

15 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 

807,850 758,875 48,975 

16 โครงการค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า
อินเตอร์เน็ตไร้สาย) โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 

807,850 758,875 48,975 

17 โครงการค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า
อินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ ADSL) โรงเรียนบ้านห้วย
สายหนัง 

807,850 758,875 48,975 

18 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ห้วยสายหนัง 

5,000 5,000 0 

19 โครงการกีฬานักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 20,000 20,000 0 
20 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1.ค่าจัดการเรียนการ
สอน 

153,000 153,000 0 

21 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.ค่าหนังสือเรียน 

18,000 18,000 0 

22 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 3.ค่าอุปกรณ์การเรียน 

18,000 18,000 0 

23 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

27,000 27,000 0 

24 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 4.ค่ากิจกรรมผู้เรียน 

38,700 38,700 0 

25 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับอนุบาลจนจบ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอนราย
หัว)โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 

95,000 95,000 0 

 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

คงเหลือ 

26 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับอนุบาลจนจบ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอนราย
หัว)โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 

68,000 68,000 0 

27 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับอนุบาลจนจบ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (รายหัวส่วนเพิ่ม Top up)
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 

25,000 25,000 0 

28 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับอนุบาลจนจบ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ค่าหนังสือเรียน)โรงเรียนบ้าน
ห้วยสายหนัง 

8,000 8,000 0 

29 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับอนุบาลจนจบ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ค่าหนังสือเรียน)โรงเรียนบ้าน
ห้วยสายหนัง 

36,657 36,657 0 

30 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับอนุบาลจนจบ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)โรงเรียน
บ้านห้วยสายหนัง 

8,000 8,000 0 

31 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับอนุบาลจนจบ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)โรงเรียน
บ้านห้วยสายหนัง 

19,500 19,500 0 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่    
1 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 50,000 28,200 21,800 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
   

 - - - - 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมือง

ที่ด ี
   

1 โครงการจักการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกอบต. 300,000 221,728 78,272 
2 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 100,000 4,450 95,550 

รวม 13,796,880 12,242,732 1,554,148 
 
 
 



-ไม่ได้ด าเนินการ ตามข้อบัญญัติ  จ านวน  7  โครงการ    
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
คงเหลือ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแก้ไขปัญหายากจน    
1 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้

พิการ และผู้ไร้ที่พ่ึง 
30,000 0 30,000 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ    
1 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ รร.สพฐ.ใน

เขตบริการอบต.สีชมพู 
ยังไม่ก าหนด ยังไม่ก าหนด ยังไม่ก าหนด 

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียน
บ้านห้วยสายหนัง 

10,000 0 10,000 

3 โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) 
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 

50,000 0 50,000 

4 วันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษา 30,000 0 30,000 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่    

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
(อปพร.) 

20,000 0 20,000 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

   

1 โครงการปลูกปุาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 10,000 0 10,000 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมือง

ที่ด ี
   

 - - - - 
รวม 150,000 0 150,000 

 
1.4 ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 การพัฒนาแก้ไข
ปัญหายากจน 

โครงการขยายเขตไฟฟูาสู่
แหล่งพื้นที่การเกษตรหมู่
ที่1-13 

2,699,603 กองช่าง เพ่ือให้เกษตรกรมี
ความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าเกษตร 

มีถนนสู่
แหล่งพื้นที่
การเกษตร 
หมู่ที่ 1 - 
13 

 
 
 
 
 



 
ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

2 การพัฒนาแก้ไข
ปัญหายากจน 

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้
ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการ และผู้ไร้ที่พ่ึง 

30,000 ส านักปลัด เพ่ือสร้างงาน สร้าง
รายได้ให้กับผู้
ยากจนผู้ด้อย 
โอกาส ผู้พิการ 
และผู้ไร้ที่พ่ึง 

ประชาชนใน
เขตต าบลสี
ชมพู หมู่ที่ 1-
13 

3 การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศพด. อบต.
สีชมพู (อาหารกลางวัน) 

807,850 กอง
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
มีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

เด็กนักเรียน
ศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ได้รับประทาน
อาหารกลาง
วันที่มี
ประโยชน์และ
มีคุณภาพ 

4 การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต. 
สีชมพู 

1,491,440 กอง
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
มีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

เด็กนักเรียน
ทุกคนได้ดื่ม
นมทุกวันที่มี
คุณภาพ 

5 การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม) โรงเรียนบ้าน
ห้วยสายหนัง 

1,491,440 กอง
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
มีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

เด็กนักเรียน
ทุกคนได้ดื่ม
นมทุกวันที่มี
คุณภาพ 

6 การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านห้วยสาย
หนัง (อาหารกลางวัน) 

807,850 กอง
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
มีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

เด็กนักเรียน
โรงเรียน 
บ้านห้วยสาย
หนัง ได้
รับประทาน
อาหารกลาง
วันที่มี
ประโยชน์และ
มีคุณภาพ 

 
 
 



ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

7 การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการอุดหนุนอาหาร
เสริม(นม) ส าหรับ 
รร.สพฐ.ในเขตบริการ  
อบต.สีชมพู จ านวน 5 
โรงเรียน 

1,491,440 กอง
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
มีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

เด็กนักเรียน
ทุกคนได้ดื่ม
นมทุกวันที่มี
คุณภาพ 

8 การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

ค่าจ้างเหมาภารโรงของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.
สีชมพู 

84,000 กอง
การศึกษา 

1.เปิด-ปิดศูนย์
พัฒนาเด็ก 
2.รักษาความ
สะอาดบริเวณ
อาคารสถานที่ 
3.ดูแล บ ารุงรักษา
ต้นไม้ 
4.ปฏิบัติงานอ่ืนๆ
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
สะอาด น่าอยู่ 
ถูก 
หลักอนามัย  

9 การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

ค่าจ้างเหมาครูผู้ช่วย
สอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.สีชมพู 

252,000 กอง
การศึกษา 

1.เพ่ือส่งเสริม
การศึกษา 
2.เพ่ือพัฒนาด้าน
การเรียนการสอน
จัดประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กครบ
ทั้งท้ัง4ด้านและ
เหมาะสมกับวัย 

ค่าจ้างครู
ผู้ช่วยสอนของ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

10 การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่นและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้บริหาร
และสมาชิกสภา อบต. 
(ศึกษาดูงาน) 

300,000 ส านักปลัด เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงาน 

ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
พัฒนา
ศักยภาพ 

11 การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการวันแม่แห่งชาติ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.
สีชมพู 

10,000 กอง
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและ
ปลูกฝังนิสัยกตัญญู
เวท ี

จัดกิจกรรมให้
เด็กได้แสดง
ความรักความ
กตัญญู 

 



ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

12 การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการหนูน้อยฟัน
สวย ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.สีชมพู 

5,000 กอง
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
ในช่องปากและฟัน
ของเด็ก 

นักเรียน ครู
และผู้ปกครอง
เข้าใจใน 
การดูแล
สุขภาพใน 
ช่องปากและ
ฟัน 

13 การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการวันแม่
แห่งชาติ โรงเรียนบ้าน
ห้วยสายหนัง 

5,000 กอง
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและ
ปลูกฝังนิสัยกตัญญู
เวท ี

นักเรียนเห็น
ถึงความ 
ส าคัญของผู้ให้
ก าเนิด 

14 การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการตามรอย
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนบ้าน
ห้วยสายหนัง 

10,000 กอง
การศึกษา 

เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ตามแนว
เกษตรทฤษฎีใหม่
และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

นักเรียน80% 
มีความรู้ตาม
แนวเกษตร
ทฤษฎีใหม่
และน าไปใช้
ใน
ชีวิตประจ าวัน 

15 การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(พัฒนาข้าราชการครู) 

807,850 กอง
การศึกษา 

เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
พัฒนาศักยภาพ 

ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา
พัฒนา
ศักยภาพใน
การท างานให้
บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์
เพ่ิมข้ึน80%  

16 การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

จ้างเหมาครูช่วยสอน
สาขาวิชาพลศึกษา 
โรงเรียนบ้านห้วยสาย
หนัง 

120,000 กอง
การศึกษา 

เพ่ือให้โรงเรียนมีครู
สอนวิชาพลศึกษา
ส าหรับท าการสอน
นักเรียน 

นักเรียนได้
เรียนวิชาพล
ศึกษากับครูที่
สอนตรงตาม
รายวิชาและท่ี
โรงเรียนขาด
แคลน 

 
 



ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

17 การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 

807,850 กอง
การศึกษา 

เพ่ือให้ผู้บริหาร 
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ร่วมกันพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 

18 การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  
(ค่าอินเตอร์เน็ตไร้สาย) 
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 

807,850 กอง
การศึกษา 

เพ่ือให้โรงเรียน
บ้านห้วยสายหนัง
มีระบบเชื่อม
อินเตอร์เน็ตแบบ
ไร้สาย ใช้ในการ
สืบค้นข้อมูล 

นักเรียนและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ใช้อินเตอรเ์น็ต
เพ่ือประโยชน์
ทางการศึกษา 

19 การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  
(ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ ADSL) โรงเรียน
บ้านห้วยสายหนัง 

807,850 กอง
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียน
การสอน 

นักเรียนและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ใช้อินเตอร์เน็ต
ในการสืบค้น
ข้อมูลที่ส าคัญ
ในการ ศึกษา
หาความรู้ 

20 การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 

5,000 กอง
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริม
ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่อง
พัฒนาการของ
เด็กร่วมกัน 

ผู้ปกครอง
นักเรียนทุก 
คนเข้าร่วมฟัง
การปฐมนิเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

21 การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการกีฬานักเรียน 
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 

20,000 กอง
การศึกษา 

เพ่ือให้นักเรียนได้
เห็นความส าคัญ
ของการออก
ก าลังการและได้
เข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาสีภายใน 
กีฬานักเรียน
ท้องถิ่นระดับภาค
ฯ และกีฬา
นักเรียนกลุ่ม
เครือข่ายการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 

นักเรียนทุกคน
เข้าร่วม 
กิจกรรม 
100% 

22 การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 1.ค่า
จัดการเรียนการสอน 

153,000 กอง
การศึกษา 

ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดสรรส าหรับ
เด็กอายุ2-5ปี 
อัตราคนละ
1,700บาท/ปี 

23 การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 2.ค่า
หนังสือเรียน 

18,000 กอง
การศึกษา 

ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดสรรส าหรับ
เด็กอายุ3-5ปี 
อัตราคนละ
200บาท/ปี 

24 การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.ค่า
อุปกรณ์การเรียน 

18,000 กอง
การศึกษา 

ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดสรรส าหรับ
เด็กอายุ3-5ปี 
อัตราคนละ
200บาท/ป ี

 
 
 
 



ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

25 การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.ค่า
เครื่องแบบนักเรียน 

27,000 กอง
การศึกษา 

ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดสรร
ส าหรับเด็ก
อายุ3-5ปี 
อัตราคนละ
300บาท/ปี 

26 การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา ส าหรับ
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 4.ค่ากิจกรรม
ผู้เรียน 

38,700 กอง
การศึกษา 

ตอบสนองต่อ
ความต้อง 
การและแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดสรร
ส าหรับเด็ก
อายุ3-5ปี 
อัตราคนละ
430บาท/ปี 

27 การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา ระดับ
อนุบาลจนจบ การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (ค่าจัดการ
เรียนการสอนรายหัว)
โรงเรียนบ้านห้วยสาย
หนัง 

95,000 กอง
การศึกษา 

ตอบสนองต่อ
ความต้อง 
การและแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับอนุบาล
ศึกษา 
คนละ850
บาท/ปี 

28 การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา ระดับ
อนุบาลจนจบ การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (ค่าจัดการ
เรียนการสอนรายหัว)
โรงเรียนบ้านห้วยสาย
หนัง 

68,000 กอง
การศึกษา 

ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับ
ประถมศึกษา 
 คนละ950
บาท/ปี 

 
 
 
 



ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

29 การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ระดับ
อนุบาลจนจบ 
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (รายหัวส่วน
เพ่ิม Top up)
โรงเรียนบ้านห้วย
สายหนัง 

25,000 กอง
การศึกษา 

ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
และแก้ไขปัญหา
ความเดือด ร้อน
ของประชาชน 
ได้อย่างมีประ
สิทธิ ภาพ 

ระดับ
ประถมศึกษา 
คนละ250บาท/
ปี 

30 การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ระดับ
อนุบาลจนจบ 
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (ค่าหนังสือ
เรียน)โรงเรียนบ้าน
ห้วยสายหนัง 

8,000 กอง
การศึกษา 

ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
และแก้ไขปัญหา
ความเดือด ร้อน
ของประชาชน 
ได้อย่างมีประ
สิทธิ ภาพ 

ระดับอนุบาล 
คนละ200บาท/
ปี 

31 การพัฒนาคนและ
สงัคมที่มีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ระดับ
อนุบาลจนจบ 
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (ค่าหนังสือ
เรียน)โรงเรียนบ้าน
ห้วยสายหนัง 

36,657 กอง
การศึกษา 

ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
และแก้ไขปัญหา
ความเดือด ร้อน
ของประชาชน 
ได้อย่างมีประ
สิทธิ ภาพ 

ระดับ
ประถมศึกษา 
ป.1 คนละ
950.25บาท/ปี 
ป.2 คนละ
649.95บาท/ป ี
ป.3 คนละ
653.10 บาท/ป ี
ป.4 คนละ
706.65 บาท/ป ี
ป.5 คนละ
846.30 บาท/ป ี
ป.6 คนละ
858.90 บาท/ป ี

 
 



ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

32 การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา 
ระดับอนุบาลจนจบ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(ค่าอุปกรณ์การเรียน)
โรงเรียนบ้านห้วยสาย
หนัง 

8,000 กอง
การศึกษา 

ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
และแก้ไขปัญหา
ความเดือด ร้อน
ของประชาชน 
ได้อย่างมีประ
สิทธิ ภาพ 

ระดับอนุบาล 
 คนละ100
บาท/ภาค/ปี 

33 การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา 
ระดับอนุบาลจนจบ  
3.การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(ค่าอุปกรณ์การเรียน)
โรงเรียนบ้านห้วยสาย
หนัง 

19,500 กอง
การศึกษา 

ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
และแก้ไขปัญหา
ความเดือด ร้อน
ของประชาชน 
ได้อย่างมีประ
สิทธิ ภาพ 

ระดับ
ประถมศึกษา 
คนละ195
บาท/ภาค 

34 การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวันส าหรับ 
รร.สพฐ.ในเขตบริการ
อบต.สีชมพู 

ยังไม่
ก าหนด 

กอง
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กมีสุขภาพ
อนามัยทีส่มบูรณ์
แข็งแรงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลาง
วันที่มีประโยชน์
และมีคุณภาพ 

35 การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี โรงเรียน
บ้านห้วยสายหนัง 

10,000 กอง
การศึกษา 

เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ทัศนคติท่ี
ดีในการด ารงชีวิต
ประจ าวันผ่าน
กิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี 

นักเรียน ป.1-ป.
6 มีความรู้มี
ทัศนคติที่ดีและ
น าไปใช้ 
ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

36 การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการเข้าค่าย
ภาษาอังกฤษ 
(English Camp) 
โรงเรียนบ้านห้วย
สายหนัง 

50,000 กอง
การศึกษา 

เพ่ือให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
กลุ่มสาระภาษา
ต่าง ประเทศท่ี
สูงขึ้น 

นักเรียน 75% มี
ผล 
สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
(อังกฤษ)สูงขึ้น 

37 การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

วันเด็กแห่งชาติ กอง
การศึกษา 

30,000 กอง
การศึกษา 

1.เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาเด็กใน
การท ากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น 

จัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติใน
เขตต าบลสีชมพู 

38 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล 

50,000 ส านักปลัด เพ่ือให้
ประชาชนและผู้
สัญจรไปมาตาม
ถนนสายหลักมี
ความปลอดภัย 

ตั้งจุดให้บริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาล 

39 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจักการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิกอบต. 

300,000 ส านักปลัด เพ่ือให้การ
สนับสนุน
เลือกตั้ง การด
เนินงาน  
การ
ประสานงานให้
มีประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล 

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
เลือกตั้ง 

40 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ 

100,000 ส านักปลัด เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการเฉลิม
พระเกียรติใน
กิจกรรมต่างๆ
ให้มีความ
เหมาะสมกับ
ปัญหาและ
บริบทของพื้นที่ 

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 



ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

41 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน (อป
พร.) 

20,000 ส านักปลัด เพ่ือเป็นก าลัง
หลักในการ
ปูองกันหมู่บ้าน
โดยการอบรม
เพ่ิมความรู้และ
ความ สามารถ
ของอปพร. 

อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือนได้รับการ
อบรม 
เพ่ิมความรู้และ
ความสามารถ 

42 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
จัดการธรรม ชาติ
และสิ่งแวด ล้อม 

โครงการปลูกปุา
ชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 

10,000 ส านักปลัด เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
ปุาให้กับชุมชน 

ปลูกปุาภายใน
ชุมชน 

 
1.5 ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
  การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู เป็นการด าเนินการตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๕ จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน พบว่า มีปัญหาและ
อุปสรรคหลายประการซึ่ง สามารถสรุปเป็นปัญหาอุปสรรคและข้อแนะน าได้ดังนี้  
 ๑. ปัญหางบประมาณในการด าเนินการไม่เพียงพอ ด้วยสภาพทางกายภาพขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสีชมพู ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ ซึ่งยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน คือ ถนนภายในหมู่บ้าน และร่อง
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน ไฟฟูาเพ่ือการเกษตร รวมทั้งถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของพ่ีน้องประชาชนในต าบล เพราะว่า ยังขาดงบประมาณในการด าเนินการ ทางคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลฯ เห็นว่าควรประสาน หน่วยงานอ่ืน เพ่ือน างบประมาณ มาพัฒนาในส่วนที่ยังไม่มีการด าเนินการ 
เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนมี ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนต่อไป อีกท้ังการที่จ าเป็นต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดย จะต้องมองถึงความต่อเนื่องในการด าเนินโครงการ ความคุ้มค่าของ
งบประมาณ ตลอดจนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รับเป็นส าคัญ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ งบประมาณตามที่ ได้รับประมาณการไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 5๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้นมี
การจัดสรร งบประมาณมาให้แต่ไม่เป็นตามที่ประมาณไว้ เช่น ประเภทรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 
และเงิน อุดหนุน  
 ๒. ปัญหาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดท าประชาคมท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้าน หรือใน
ระดับต าบล ยังพบว่าไม่ได้รับความร่วมมือ เท่าที่ควร ปัญหาดังกล่าวนี้อาจเกิดจากความไม่เข้าใจในบทบาท 
หน้าที่ ของการเป็นตัวแทนของ ประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งในขั้นตอนการจัดท าเวทีประชาคม จะมีผู้เข้าร่วมการ
ประชุมไม่เกินร้อยละ ๕๐ ดังนั้น ควรที่จะต้องมีการสร้างความรู้ การสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในแต่ละ
หมู่บ้านให้มากยิ่งข้ึน เพ่ือให้ทราบถึงความส าคัญในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อๆ ไป ตามหลักการ “ร่วม
คิด ร่วมท า และร่วมตัดสินใจ” ซึ่งกระบวนการจัดท าแผนเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุดเพราะประชาชนมีส่วน
ร่วม  
  
 



 ๓. ปัญหาจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีจ านวนมาก จะพบว่าจ านวน
โครงการตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยเฉพาะโครงการในช่วงแผน ปี ๒๕๖๕ มีจ านวน 472 
โครงการ โดยสามารถน ามาปฏิบัติเองได้81 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ดังนั้น ควรที่จะมีการพิจารณา
ถึงความเป็นไปได้ของโครงการทั้งในรูปของงบประมาณ ความ คุ้มค่าของโครงการ และผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้น 
 ๔. ปัญหาเกี่ยวกับการประสานแผนพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล กล่าวคือได้มี
การเสนอโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไปยังหน่วยงานที่  เกี่ยวข้องและมีศักยภาพที่
มากกว่าแล้ว ยังไม่ได้รับการตอบสนองเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเท่าที่ควร 
  ๕. แนวทางในการแก้ไข คณะกรรมการติดตามและประเมินฯ มีความเห็นว่าในเรื่องงบประมาณและ
แผนงานนั้นควรมีการ ค านึงถึงความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือ “งบประมาณต้องมาจากแผน มีแผน
ถึงจะมี งบประมาณ” ดังนั้น ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
จะต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ของโครงการไม่ใช่เพียงเพ่ือให้มีโครงการปรากฏอยู่ในแผนเท่านั้น  จัดท าโดย 
งานนโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กระบวนการในการจัดท าประชาคมท้องถิ่น ขอให้
ก านันผู้ใหญ่บ้านในฐานะประธานคณะกรรมการ หมู่บ้าน ให้ความส าคัญกับการจัดประชาคมทั้งในระดับ
หมู่บ้านของตนเอง และในระดับต าบล เพ่ือให้ โครงการของตนอยู่ในกรอบของงบประมาณที่ควรจะได้รับ 
 
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
    2.1 การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
 ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน  
 ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน  
 ๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย  
  3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)  ๕ คะแนน 
  3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๕ คะแนน 
  3.3 เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)  5 คะแนน 
  3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด  5 คะแนน 
  3.5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คะแนน 
  3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 คะแนน 
  3.7 แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2561-2565) ๕ คะแนน 
  3.8 วิสัยทัศน์  ๕ คะแนน 
  3.9 กลยุทธ์  ๕ คะแนน 
  3.10 แผนงาน  ๕ คะแนน 
  3.11 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  ๕ คะแนน 
  3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน 
     
 
 
 
 
 



๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  ๑๐ คะแนน  
 2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ คะแนน 
 3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน 
 4.  ยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนงานการพัฒนา ๑๐ คะแนน 
 5.  โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
      5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5  คะแนน 
               5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5  คะแนน 
         5.3 จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ 5  คะแนน 
         5.4 เปูาหมาย(ผลผลิตโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5  คะแนน 
         5.5 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5  คะแนน 
         5.6 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5  คะแนน 
         5.7 มีการก าหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5  คะแนน 
         5.8 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 4 ปีและ5ปีทุกโครงการ 5  คะแนน 
         5.9 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5  คะแนน 
        5.10 ตัวชี้วัด(KPI)วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ 5  คะแนน  
         5.11 ผลที่จะได้รับสอดคล้องกับโครงการ  5  คะแนน 
         5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5  คะแนน 
 

     2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล          
  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล  การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประ เมินผล
โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไป ตาม
เปูาหมายการพัฒนาทีสอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด   
  การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart 
ที่จะท าให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการด าเนินการช่วงใด ตรง
ก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หรือไม่ แผนด าเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงาน   
  การประเมินผล ( Evaluation ) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีเกณฑ์
มาตรฐาน ( Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การ
ประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/
โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพ่ือการด าเนินการต่อไปหรือยุติการ
ด าเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ
โดยก าหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม /โครงการ
อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลการด าเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ว่างไว้



หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ท า
การประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้ง
ไว้  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้     
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือ
ก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น ดังนี้     
  1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้   
   1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด  
   2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหนหน่วยงาน  
   3. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)  
   4. ประสิทธิภาพ  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดย
มีการประเมินประสิทธิภาพ  
   5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ  
   6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท า กิจกรรมที่มี
ต่อกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม  
   7. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด   คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและ
สามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะ
พิจารณา 
   1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้   
   1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
   2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน  
   3. การประเมินผลกระทบ    
  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้
ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น   
  ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ   
  ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   
   



  ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 

2.4  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล           
   ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก าหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    
  1. การใช้แบบสอบถาม  
  2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม  
  3. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม 
 

2.5  แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล      
  แบบท่ี 1   
  เรื่องที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบ
ประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  เรื่องท่ี 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เรื่องท่ี 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
แบบประเมินทั้ง 3 เรื่องจะท าการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว 
  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการ
ด าเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสที่ 1, (เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ 2, (เดือนเมษายน - 
มิถุนายน) ไตรมาสที่ 3 และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสที่ 4 
  แบบที่ 3  แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบ
ประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่3 
ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น     
   1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสีชมพู ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดการการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผลเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ๒๐ 18 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 16 
3 ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย (๖๐) (50) 

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)  (5) 4 
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (5) 4 
3.3 เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development 

Goals:SDGs)   
5 5 

3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด 5 5 
3.5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๕) 4 
3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตจงัหวัด  
(๕) 4 

3.7 แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2561-2565) (5) 4 
3.8 วิสัยทัศน์  (๕) 3 
3.9 กลยุทธ์  (๕) 4.5 

3.10 แผนงาน (๕) 4 
3.11 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  (๕) 4.5 
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (๕) 4 

รวมคะแนน 100 84 
  คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์ 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ( 80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
ไดค้ะแนนร้อยละ 84 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
  



1.2  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
        รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ในแต่ละประเด็น
เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 

20 18 90  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น 
ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ
ของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะ
ของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100 ไม่มีความเห็น 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100 ไม่มีความเห็น 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

2 1.67 83.50 ไม่มีความเห็น 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 1.67 83.50 ไม่มีความเห็น 

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

2 1.83 91.50 ไม่มีความเห็น 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

2 1.83 91.50 ไม่มีความเห็น 

 
 



ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากร ธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1.5 75 ไม่มีความเห็น 

 1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

2 2 100 แนะน าให้ใส่ข้อมูล 
จปฐ. ให้ครบถ้วน เพ่ือ
จะได้ทราบถึงความ
จ าเป็นพื้นฐานของ
ครัวเรือนในด้านต่างๆ  

 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น 
รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 

3 2.50 83.33 ไม่มีความเห็น 

รวม 20 18 90  
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป  และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูพบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมอืง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการ
พ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน 
ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอ่ืน ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  
และการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี
ชมพู ได้คะแนน  18 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนน   
 
 
 
 



1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 16 80  
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความ

เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของชื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
สีชมพู รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

5 4.50 90.00 ไม่มีความเห็น 

 2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือ
ผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

3 2 66.66 แนะน าให้ใส่ข้อมูลผัง
เมืองให้สมบูรณ์ 

 2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

3 2.50 83.33 ไม่มีความเห็น 

 2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูล
ด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

3 2.50 83.33 ไม่มีความเห็น 

 2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์
ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3 2.50 83.33 ไม่มีความเห็น 

  
 
 
 
 
 
 



ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลตอ่การ
ด าเนินงานได้แก ่S-Strength (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

3 2 66.66 ไม่มีความเห็น 

รวม 20 16 80  
 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของชื่ อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น  การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น  การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น  การวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) 
W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)  ได้คะแนน  16 คะแนน  คิดเป็น
ร้อยละ 80 ของคะแนน   
 
 1.4 ยุทธศาสตร์ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 60 50 84  
 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประสาน

สอดคล้องเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศ
ไทยมีความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นปะเทศ
ที่พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี 
สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเป็น
ธรรม 

5 4 80 ไม่มีความเห็น 

 
 
 



ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี กับหลักการวางแผนน้อมน าและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขและน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว 

5 4 80 ไม่มีความเห็น 

3.3 เปูาหมายการพัฒนาที่ยังยืน การ
ก าหนดและการวิเคราะห์เปูาหมาย/
เปูาประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามเปูาหมาย/เปูาประสงค์ SDGs 
และประเด็นยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น 

5 5 100  

3.4ยุทธศาสตร์จังหวัด การก าหนดและ
การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

5 4 80  

3.5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

5 4 80 ไม่มีความเห็น 

3.6  ยุทธศาสตร์ของชื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์
จังหวัด แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    

5 5 100 ไม่มีความเห็น 

 
 
 
 
 



ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.7 แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

5 4 80 ไม่มีความเห็น 

 3.8 วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดง
สถานภาพที่องค์การบริหารส่วนต าบลสี
ชมพูต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคต
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ อบต.สี
ชมพู และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 3 60 ไม่มีความเห็น 
 

3.9 กลยุทธ์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ 
ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูที่จะ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 4.5 90 ไม่มีความเห็น 

3.10 แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 4 80 ไม่มีความเห็น 

3.11 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็น 
กลยุทธ์ เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็น 
กลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ี
ชัดเจน  

5 4.5 90 ไม่มีความเห็น 

 
 
 



ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่
การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของชื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
สีชมพู 

5 4 80 ไม่มีความเห็น 

 รวม 60 50 84  
 

 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสีชมพู ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมได้คะแนน 50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84 ของคะแนน   
 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสีชมพู ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้  
 

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
 ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผลเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  ๑๐ 7.5 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   ๑๐ 6.5 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 8 
4 ยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนงานการพัฒนา 10 8 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย (6๐) (50) 

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) ๕ 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  (๕) 4 
 5.3 จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ (๕) 3.5 
 5.4 เปูาหมาย(ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง 
(๕) 4 

 
  



ล าดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 5.5 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 
(๕) 3.5 

5.6 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 3 
5.7 มีการก าหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(๕) 4 

5.8 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 4 ปีและ5ปี
ทุกโครงการ 

(๕) ๕ 

5.9 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 4 
5.10 ตัวชี้วัด(KPI)วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ (๕) 4 
5.11 ผลที่จะได้รับสอดคล้องกับโครงการ (๕) ๕ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) ๕ 

รวมคะแนน 100 80 
 
  คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์ 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยน้อยกว่าร้อยละ 80 ( 80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลสี
ชมพู ได้คะแนนร้อยละ 80 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 
 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของชื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 7.5 

2.การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชงิปริมาณ 
 

2.1 การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้
วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามท่ี
ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่
ได้ก าหนดไว้ 

10 6.5 

 
 
 



ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 

โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
  

3.การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 
 

3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การ
ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 8 

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

  

4.แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration) กับชื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

10 8 

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น       (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

  

5.โครงการพัฒนา 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของชื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 

 
 



ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไป
ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4 

5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้องสภาพที่อยากให้
เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเปูาหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน 
และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้
จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
คือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมี
หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลัก 
ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

5 3.5 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปีโครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

5 4 

5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปน็ศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามชว่งวยัและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

5 3.5 

 
 



ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการ

เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบรหิารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธภิาพ 

  

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 3 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

5 4 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐเป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนนิการ เป็น
โครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่น
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื เปน็ท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหลง่น้ า) (LSEP) 

5 5 

 
 
 



ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณโครงการพัฒนา
จะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความ
มีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความ
โปร่งใส (Transparency) 

5 5 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณการประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง 
หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใส
ในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้า
ของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่น ๆ 

5 4 

5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับมีการก าหนด
ดัชนีชี้ วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 
ที่สามารถวัดได ้(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) 
ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การ
ก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถปุระสงค์ท่ีเกิดที่สิ่งที่ได้รับ           
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
การได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์
หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และ
สามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 

รวมทั้งหมด 100 80 
 
 



3.  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ           
 ๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์  
๑. เพศ   ( ) ชาย ๖๐  ( ) หญิง 40 
 
๒. อายุ   ( ) ต่ ากว่า ๒๐ ปี 5.50 ( ) ๒๐-๓๐ ปี 10.50  ( ) ๓๑-๔๐ ป ี40.00  
  ( ) ๔๑-๕๐ ปี 30.00  ( ) ๕๑-๖๐  14.00  ( ) มากกว่า ๖๐ ปี 0.00 
 
๓. การศึกษา  ( ) ประถมศึกษา 22.30 ( ) มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 40.70 ( ) อนุปริญญา/เทียบเท่า 10
  ( ) ปริญญาตรี 27.00  ( ) สูงกว่าปริญญาตรี 0.00  ( ) อ่ืนๆ 0.00 
 
๔. อาชีพหลัก   ( ) นักเรียน,นักศึกษา5.00( ) เกษตรกร 40.00               ( ) ค้าขาย,ธุรกิจส่วนตัว14.00  
  ( ) รับจ้าง 30.50  ( ) รับราชการ 10.50  ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 0.00 
  ( ) อ่ืนๆ ระบุ 0.00 
 
 3.2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 

ที ่ ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 20 5 0 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
20 5 0 

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจ
กกรม 

18 5 0 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

18 4 0 

5 มีความโปร่งใสในการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 18 4 0 
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 19 4 0 
7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 18 3 0 
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน 
18 5 0 

9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 18 5 0 
 รวม 167 40 0 
 
 3.3 แผนการด าเนินงาน 
 หน่วยงานในสังกัดยังไม่มีความเข้าใจในแผนการด าเนินงานเท่าท่ีควร การจัดท าโครงการทุกครั้งจะรอ
ฟังนโยบายจากผู้บริหารเป็นหลักโดยไม่ใช้แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือ จึงไม่มีความพร้อมในการจัดท า
โครงการ 
 
 
 
 



4.การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
      - ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 60.00 
      - ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๓๑-๔๐ ป ี คิดเป็นร้อยละ 40.00  
      - ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 40.70 
      - ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร  คิดเป็นร้อยละ 40.00 
 

 4.2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 

   

 4.3 แผนการด าเนินงาน 
                หน่วยงานในสังกัดยังไม่มีความเข้าใจในแผนการด าเนินงานเท่าที่ควร การจัดท าโครงการ
ทุกครั้งจะรอฟังนโยบายจากผู้บริหารเป็นหลักโดยไม่ใช้แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือ จึงไม่พร้อมในการ
จัดท าโครงการ 
 

5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561  -  2565  
ปีงบประมาณ  2564 ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม  จ่ายขาดเงินสะสม  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  โอนงบประมาณเพ่ิม ฯลฯ 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.สีชมพู ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

ที่ ยุทธศาสตร ์
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

ลงนาม 
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 การพัฒนาแก้ไขปัญหา
ยากจน 

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ยากจน 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิาร และผู้ไร้ที่พึ่ง 

50,000 45,820 45,820 4,180 

2 การพัฒนาแก้ไขปัญหา
ยากจน 

โครงการก่อสร้างถนสู่พื้นที่การเกษตร 
บ้านโนนไผ่งาม หมู่ที่ 12 

348,800 348,000 348,000 800 

3 การพัฒนาแก้ไขปัญหา
ยากจน 

โครงการขุดเจาะบาดาลพร้อมติดต้ัง
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที ่9 บา้นโคก
สูง 

433,700 373,000 1,114,056 60,700 

4 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,809,830 1,238,430 1,238,430 570,950 

 
 
 
 
 

ในภาพรวม 

พอใจมาก 

พอใจ 

ไมพ่อใจ 

ไม่พอใจ 0% 

พอใจ 14% 

พอใจมาก 86% 



ที่ ยุทธศาสตร ์
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

5 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.สีชมพ ู

1,439,360 1,202,647.18 1,196,654.6
0 

236,712.82 

6 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 

1,439,360 1,202647.18 1,196654.60 236,712.82 

7 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการอาหารกลางวันส าหรับ
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 

1,809,380 1,238,430 1,238,430 570,950 

8 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ 
รร.สพฐ.ในเขตบริการ อบต.สีชมพู 

ยังไม่ได้ก าหนด ยังไม่ได้ก าหนด ยังไม่ได้ก าหนด ยังไม่ได้ก าหนด 

9 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการอุดหนุนอาหารเสริม(นม) 
ส าหรับ รร.สพฐ. ในเขตบริการ อบต.สี
ชมพู จ านวน 5 โรงเรียน 

1,439,360 1,202,647.18 1,196,654.6
0 

236,712.82 

10 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

ค่าจ้างเหมาภารโรงของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.สีชมพู 

84,000 84,000 84,000 0 

11 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

ค่าจ้างเหมาครูผู้ช่วยสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีชมพ ู

252,000 252,000 287,000 0 

12 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5,000 5,000 5,000 0 

13 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลกัสูตรของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5,000 5,000 5,000 0 

14 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท้องถิ่นและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต.
(ศึกษาดูงาน) 

350,000 0 0 350,000 

15 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 0 0 10,000 

16 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000 30,000 30,000 0 

17 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการวันแม่แห่งชาต ิศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.สีชมพู 

5,000 0 0 5,000 

18 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการหนูน้อยฟันสวย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.สีชมพ ู

5,000 0 0 5,000 

19 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการวันแม่แห่งชาต ิโรงเรียนบ้าน
ห้วยสายหนัง 

5,000 0 0 5,000 

20 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพยีง
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 

10,000 10,000 10,000 0 

21 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารี โรงเรียนบ้านหว้ยสายหนัง 

50,000 50,000 50,000 0 

22 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 

50,000 0 0 50,000 

23 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 

50,000 0 0 50,000 

24 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียน
บ้านห้วยสายหนัง 

20,000 0 0 20,000 

25 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการเตรียมความพร้อม O-net 
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 

30,000 30,000 30,000 0 

 
 
 
 
 



ที่ ยุทธศาสตร ์
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

26 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English 
Camp) โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 

50,000 0 0 50,000 

27 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเข้า
ร่วมการแข่งขันทกัษะวิชาการโรงเรียน
ในสังกัด สพฐ. 

10,000 0 0 10,000 

28 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและ
วันปีใหม่โรงเรียนบ้านหว้ยสายหนัง 

5,000 0 0 5,000 
 

29 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการตามรอยพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนบ้านหว้ยสายหนัง 

10,000 10,000 10,000 0 

30 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 

ยังไม่ได้ก าหนด ยังไม่ได้ก าหนด ยังไม่ได้ก าหนด ยังไม่ได้ก าหนด 

31 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนการศึกษาประจ าปี โรงเรียนบ้าน
ห้วยสายหนัง 

5,000 5,000 5,000 0 

32 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการประกันคุณภาพภายในและ
ประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 

10,000 10,000 10,000 0 

33 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,809,380 1,238,430 1,238,430 570,950 

34 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

จ้างเหมาครูผู้ช่วยสอนสาขาวิชาพล
ศึกษา ของโรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 

120,000 120,000 120,000 0 

35 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

ค่าจ้างเหมาผู้รักษาความปลอดภัยดา้น
ทรัพย์สินของโรงเรียนบ้านหว้ยสายหนัง 

84,000 84,000 84,000 0 

36 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,809,380 1,238,430 1,238,430 570,950 

37 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,809,380 1,238,430 1,238,430 570,950 

38 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,809,380 1,238,430 1,238,430 570,950 

39 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,809,380 1,238,430 1,238,430 570,950 

40 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,809,380 1,238,430 1,238,430 570,950 

41 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 

5,000 5,000 5,000 0 

42 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียน
บ้านห้วยสายหนัง 

5,000 5,000 5,000 0 

43 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 200,000 0 0 200,000 

44 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ รถรับส่ง
นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.สีชมพ ู

84,000 84,000 84,000 0 

45 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,809,380 1,238,430 1,238,430 570,950 

46 
 
 

การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

จ้างเหมาครูช่วยสอนสาขาวิชา
ภาษาตา่งประเทศของโรงเรียนบ้านห้วย
สายหนัง 

120,000 119,000 119,000 1,000 

 
 
 
 



ที่ ยุทธศาสตร ์
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

47 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน 

550,000 535,113 535,113 14,887 

48 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
ต าบลสีชมพ ู

201,353 186,682 186,682 14,671 

49 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

ค่าใช้จ่ายในด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

260,000 0 0 260,000 

50 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

เบี้ยยังชีพผู้สู้อาย ุ 12,000,000 10,788,700 10,788,700 1,211,300 

51 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการต่อต้านยาเสพติด 10,000 0 0 10,000 

52 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัด
ขอนแก่น 

20,000 20,000 20,000 0 

53 การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ 

150,000 0 0 150,000 

๕๔ การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู ่

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันภยัฝุายพลเรือน 
(อปพร.) 

๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ 

๕๕ การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู ่

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุชว่ง
เทศกาล 

๒๐,๐๐๐ ๑๕,๙๐๐ ๑๕,๙๐๐ ๔,๑๐๐ 

๕๖ การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู ่

อุดหนุนการไฟฟาูส่วนภูมิภาคอ าเภอชุม
แพ 

๔๐๐,๐๐๐ ๑๙๗,๒๒๗.๗๕ ๑๙๗,๒๒๗.๗๕ ๒๐๒,๗๗๒.๒๕ 

๕๗ การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านหมู่ที ่๒ บา้นวังมน 

๔๙๕,๗๐๐ ๔๙๕,๐๐๐ ๔๙๕,๐๐๐ ๗๐๐ 

๕๘ การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านโคกปุากุง 

๔๙๕,๗๐๐ ๔๙๓,๐๐๐ ๔๙๓,๐๐๐ ๒,๗๐๐ 

๕๙ การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู ่

โครงการปรับปรุงถนนโดยการลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่๑๑ บ้านชมพูทอง 

๖๔๑,๗๑๗ ๐ ๐ ๖๔๑,๗๑๗ 

๖๐ การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู ่

โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

๙๒๙,๐๐๐ ๐ ๐ ๙๒๙,๐๐๐ 

๖๑ การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู ่

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.สี
ชมพู 

๓๒๓,๐๐๐ ๓๒๒,๕๐๐ ๓๒๒,๕๐๐ ๕๐๐ 

๖๒ การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู ่

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภยัพิบัต ิ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

๖๓ การพัฒนาด้านการ
จัดการธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกปุาชุมชน 
เฉลิมพระเกียรติ 

๒๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑๘,๘๐๐ 

๖๔ การพัฒนาด้านการ
จัดการธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ี

๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๖๕ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิกอบต. 

๙๔,๘๒๓ ๐ ๐ ๙๔,๘๒๓ 

๖๖ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

ค่าจ้างเหมาแม่บา้น อบต.สีชมพู ๘๔,๐๐๐ ๘๓,๕๒๔ ๘๓,๕๒๔ ๔๗๖ 

๖๗ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลรักษาความปลอดภัย
ในทรัพย์สิน 

๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ๐ 

 
 
 



ที่ ยุทธศาสตร ์
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

68 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต ์ ๓๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๓๕,๐๐๐ 

69 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕๐,๐๐๐ ๖,๐๓๖ ๖,๐๓๖ ๔๓,๙๖๔ 

70 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลอื
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอสีชมพ ู

ยังไม่ได้ก าหนด ยังไม่ได้ก าหนด ยังไม่ได้ก าหนด ยังไม่ได้ก าหนด 

71 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ๑๐,๐๐๐ ๕,๗๒๐ ๕,๗๒๐ ๔,๒๘๐ 

72 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
อบต. หรือการจัดท าหรอืการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๕,๐๐๐ ๑๙๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

73 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุม
ประชาคม 

๓๐,๐๐๐ ๑,๗๘๕ ๑,๗๘๕ ๒๘,๒๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม          
 
  ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด 
ท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูจึงขอประกาศผลการด าเนินงาน
การจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการ องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูดังนี้ 
 
  1. วิสัยทัศน์  (Vision) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซ่ึง
เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 
 

“ส่งเสริมการศึกษา  สร้างความเข้มแข็ง 
ร่วมแรงขจัดความยากจน มวลชนสามัคคี” 

 
  2.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดการการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 



  3.  พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
  ๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นสร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอ้ือต่อ
  การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
            ๒) ส่งเสริมสนับสนุนการลดอบายมุขในชุมชน 
            ๓)  จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร 
  ๔)  ส่งเสริมการศึกษา 
            ๕)  ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา 
            ๖) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
            ๗) บ ารุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
            ๘). ปูองกัน ระงับโรคติดต่อ 
            ๙). ก าจัดขยะมูลฝอย  
           ๑๐). ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
           ๑๑). จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก  
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ต่อไป  
  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  
เมื่อวันที่  15  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2562  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. 2561 - 2565) ข้อมูลในระบบ e-plan แสดงเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ 2563 2564 2565 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

52 28,148,164 50 35,462,853 35 10,755,277 

การพัฒนาแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

1 10,000 ๓ 832,500 2 2,729,603 

การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

3 1,498,000 9 3,555,117 2 70,000 

การพัฒนาด้านการ
จัดการธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 643,000 2 120,000 1 10,000 

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

11 561,000 9 587,823 2 400,000 

รวม 70 30,860,164 73 40,558,293 42 13,964,880 
 
 
 



๑.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ไดป้ระกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่  
16 กันยายน พ.ศ.๒๕๖4  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จ านวน  42  โครงการ 
งบประมาณ   13,964,880 บาท    สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 35 10,755,277 
การพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน 2 2,729,603 
การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 2 70,000 
การพัฒนาด้านการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 10,000 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 2 400,000 

รวม 42 13,964,880 
 
1.2  การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูมีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม  42  โครงการ   จ านวนเงิน  
13,964,880  บาท   มีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน  35   โครงการ   จ านวนเงิน  12,252,731.76  
บาท   สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์   ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 35 10,755,277 31 9,919,150.30 
การพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน 2 2,729,603 1 2,079,203.46 
การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 2 70,000 1 28,200 
การพัฒนาด้านการจัดการธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 10,000 - - 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

2 400,000 2 226,178 

รวม 42 13,964,880 35 12,252,731.76 
 
1.3  ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ความส าเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าส าเร็จอย่างไร  แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม 
นามธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพ่ืออธิบายที่ด าเนินการได้จริงและไม่สามารถด าเนินการได้มีองค์ประกอบ 
ความสัมพันธ์ของ Demand/Supply เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูจัดท าโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็น
ประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อส าคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน 
   
 



  เป็นถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิน่ก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็นสากล 
Global planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่น
น าไปสู่ Global เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม  แนวทางท่ีจะเกิดขึ้น  สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิด
การพัฒนาหรือการโน้มเอียงที่จะท าปฏิบัติจนเป็นที่นิยม 
 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต          
  เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเปูาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อ
สั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูจึงได้ด าเนินการน าเข้า
ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 ในระบบ e-plan  และ
ได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการ
ปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้ 
  1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูควรเสนอการก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  
สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย 
  2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     คณะกรรมการติดตามฯ ควรมีการน า 
ผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความส าคัญในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น   
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือรับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็น
ที่เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพื่อน ามา
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
  4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการท า 
โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม  เพราะอาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนต าบลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจ
ท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตาม
ความต้องการสูงสุดของประชาชน   
  5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์ 
และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนา
กลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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