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อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) รายงาน 

ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ 

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล 

และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ 
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ีนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าวแล้ว จึงขอประกาศผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที ่๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายนิรันดร โฮมวงศ์) 

นายกองศ์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย



รายงานการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนา ประจำป ี๒๕๖๕

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 

อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร



คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรกครองส่วน  
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผล แผนพัฒนาท้องถ่ินมีอำนาจหน้าท่ีดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอ 
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 

ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ี เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ 

ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม,น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ี 

เห็นสมควร

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อให้ได้รับทราบผลการ ดำเนินงาน ว่าได้ดำเนินงาน 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และประชาชนพึงพอใจหรือไม ่อันจะนำไปสู่การให ้

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไปในอนาคต

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย



สารบัญ

เรื่อง หน้า
ส่วนท่ี ๑ บทนำ ๑- ๒

ส่วนท่ี ๒ วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวช้ีวัด ๓- ๖

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
ส่วนที ่๓ ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ๗ - ๑๐

ส่วนที ่๔ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล (3)6)

ส่วนท่ี ๕ ปัญหาและอุปสรรค ๒๕



๑

ส่วนที ่๑ 

บทนำ

การติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิง 
เนื่องจาก การติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ว่ามีความ 

สอดคล้องกับ แผนงานที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน 

การตรวจสอบ การทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีหน้าท่ีในการให้บริการแก' 

ประชาชน จึงจำเป็นท่ีจะต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ 

ดำเนินการในด้านต่างๆ

การติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เป็นการติดตามและ 

ประเมินผลความสอดคล้องและความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย 

กำหนดเป๋าหมายเป็นรายป ีและกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการน าโครงการต่างๆ ไป 

ดำเนินการ ตามกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา โดยมีการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาที่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการ พัฒนาที ่

สอดคล้องกับพันธกิจ อันจะสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยกำหนด 

หรือไม ่และโครงการพัฒนาน้ันประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเคร่ืองมือที่สำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การ ดำเนินงาน โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ 

เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให ้

ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับ 

ประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาใน 

การ ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ 

ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม ส่วนการประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่ 

กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็น 

เช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว่ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  

อย่างไร อันเป็นตัวขึ้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความสำเร็จตามแผนงาน 

ที่กำหนดไว้หรือไม, ซึ่งผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับท่ีสามารถนำไปใช้ในการ  

ปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปในอนาคต

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึง

๒.๑ ความก้าวหน้าของโครงการที่กำลังดำเนินการ/ความสำเร็จของโครงการการท่ีทำไป 

แล้ว ว่าได้ผล มากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่

๒.๒ ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน เช่น ปัญหาทางด้านการเงิน (การ 

เบิกจ่ายล่าช้า) ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้านเทคนิคและปัญหาอื่นๆ และการหาแนวทางการแกไข

๒.๓ ผลที่ได้รับจากโครงการมีอะไรบ้าง มีปัญหา รวมทังข้อดีต่างๆ ทีจะเปนแนวทาง 

สำหรับจัดทำ โครงการต่อไป



๒

๒.๔ ทบทวนถึงผลสำเร็จของโครงการและผลกระทบต่างๆ ของโครงการ เพื่อใช้เป็น 

พื้นฐานในการ ดำเนินงานในอนาคต

๓. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ดังน้ี

๓.๑ เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรในการดำเนินงานเป็นไปอย่างเพียงพอท่ีจะให้การ 

ดำเนินงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จ

๓.๒ เพื่อให้สามารถแกิไขปัญหาในการดำเนินงานได้อย่างทันพ่วงที

๓.๓ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ดี 

ยิ่งขึ้น

๓.๔ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้ตั้งหรือไม่

๔. วิธีการติดตามและประเมินผล
การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นการตรวจสอบใน 

ระหว่างการ ดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นประจำปี งบประมาณนั้น ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวช้องสามารถ 

ระดมความคิดในการ ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไวิได ้ทั้งนี ้

การติดตามเป็นการ ตรวจสอบระหว่างการดำเนินงาน ส่วนการประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลการดำเนินงาน 
แล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร 

ส่วนส่วน ตำบลศรีวิชัย กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล โดยวิธีการออกสำรวจความคิดเห็นของ 

ประชาชนผู้ ได้รับผลจากโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณที่ผ่านมาทุกปี โดยใช้แบบรายงานตามคู่มีอการ 

ติดตามและ ประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรม 

ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น และการติดตามประเมินผลผ่านระบบ e-Plan เป็นแบบติดตามแผนพัฒนา โดย 

ระบบ e-Plan เป็นเครื่องมือที่ช่วยประเมินผลข้อมูลของการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนและวิเคราะห ์

ความสอดคล้อง ของการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณกับยุทธศาสตร์แต่ละระดับได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได ้
กำหนด ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีละ ๑ ครั้ง คือภายในเดือนธันวาคม ของแต่ 

ละปีงบประมาณ แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การ 

บริหาร ส่วนตำบลศรีวิชัย เพื่อน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย คณะกรรมการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วน 

ตำบลศรีวิชัยให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกัน



๓

ส่วนท่ี ๒

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ

๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

“ แหล่งเกษตรพอเพียง พร้อมเพรียงการค้า นำพาการท่องเท่ียว ”

๒. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ๑๗ แนวทางการพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที ่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑ การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

๑.๒ การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง
๑.๓ การพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตสินค้าเกษตรและ 

เชื่อมโยงเครือข่าย

๑.๔ การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ีาเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

๒.๑ การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน สู่เศรษฐกิจ 

สร้างสรรค์
๒.๒ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเท่ียว

๒.๓ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที ่๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๑ การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

๓.๒ การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง

๓.๓ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสบุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่าง  

สมดุลและยั่งยืน

๔.๑ การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟินฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

๔.๒ การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๔.๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๒ การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย

๔.๓ การพัฒนาองค์กรและบุคลากร

๔.๔ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสบุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง
๔.๔ เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

๓. เป้าประสงค์

๑. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภค และ บริโภคอย่างทัวถึง

๒. สิ่งแวดล้อมแอละทรัพยากรธรรมชาติได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๓. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย
๔. การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ

๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณ ีและ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างทัวกึง



๔

๔. ตัว ชี้วัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม 

การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑. ร้อยละของสินค้าเกษตรท่ีปลอดภัยและได ้

มาตรฐาน
๒. ร้อยละของเกษตรกรและองค์กรที่มีความเข้มแข็ง 

๓. ร้อยละของสินค้าทางการเกษตรที่ได้รับการเพิ่ม 

มูลค่า
๔. ร้อยละของแหล่งนํ้าที่สามารถใช้ในการทำ

การเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการ 

ท่องเที่ยว

๑. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม 

ประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒. จำนวนสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุง

๓. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้าง 

ศักยภาพในการแข่งขัน

๑. ร้อยละของชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได ้

๒. ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับการศึกษา 

๓. จำนวนประชาชนที่เข้าถึงบริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่าง 

สมดุลและยั่งยืน

๑. ร้อยละของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการ 

ฟินฟู
๒. จำนวนโครงการที่พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที ่

ดี
ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก 

ธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๑. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการสาธารณะ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย
๓. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

๔. จำนวนโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสบุนการ 

พัฒนาการเมืองการปกครอง
๕. จำนวนโครงการที่เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี 

และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

๕. ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม 

การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมการเกษตร และสร้างอาชีพเพ่ือเพิ่มรายได ้

ให้กับประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการ ๑. พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถรองรับ
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ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวได้

๒. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้ชุมชนเพ่ือให้สามารถ 

พึ่งพาตนเองได้

๓. ส่งเสริม สนับสบุนการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้าง 

ศักยภาพในการแข่งขัน

๑. พัฒนา ส่งเสริม สนับสบุนการศึกษาท้ังในและ

นอกระบบ

๒. พัฒนา ล่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุข 

ของหมู่บ้าน การบ้องกันและระงับโรคติดต่อ 
ควบคุมบ้องกันโรคระบาดในพื้นที่

๓. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 

ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ฟินฟูแหล่งนํ้า การบริหารจัดการ

ขยะ

ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก 

ธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งสร้าง 

และบูรณะถนน ขยายเขตไฟฟ้า ประปา และ 
สาธารณูปโภคอื่น ๆ เพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีของ 

ประชาชน

๒. ดำเนินการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด 
เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก’ อปพร. เพิ่ม 

ประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ให้ความรู้และปลูก 

จิตสำนึกให้ประชาชนมีความสามัคค ีปรองดอง 
สมานฉันท ์เพื่อความมั่นคงของชาติ

๓. พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ 

ประชาชนและการปฏิบัติงาน และพัฒนาอุปกรณ์ 

เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 

เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

ให้พร้อมบริการประชาชน

๖. กลยุทธ์
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตำบลศรีวิชัย จำเข็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับควรวาง 

บทบาทการพัฒนาตำบลศรีวิชัยในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ'ประชาชน  
รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำ'บลเพื่อที่จะให้ประชา'ชนได้รับ 

ประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้กำหนดกลยุทธ ์ดังนี้

๑. การส่งเสริมการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก ,ประชาชน

๒. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว และการทำนุ



๖

บำรุงรักษาศาสนา ศึลปวัฒนธรรมจารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป

๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขี๋น สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

สามารถพึ่งพาตนเองได้

๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
๕. การบริหารจัดการที่ดี พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค- 

สาธารณูปการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

๗. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความ 
เดือดร้อน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟืนฟ ู

พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ หรือโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษา อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูง 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ควบค,ูกับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิต 

ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนา 

ระดับต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจชอง 

ประชาชนที่มีต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จึงกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว ้๕ ประเด็น 

ยุทธศาสตร ์ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งชัน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่าง

สมดุลและยั่งยืน

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง



๗

ส่วนที ่๓

ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์
๒๕๖® ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ j

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการคา 
การลงทุนและการท่องเท่ียว ๕๑ ๗๖,๖๕๕,๐๐๐ ๕๑ ๗๖,๖๕๕,๐๐๐ ๕๑ ๗๖,๖๕๕,๐๐๐ ๕๑ ๗๖,๖๕๕,๐๐๐ ๕๑ ๗๖,๖๕๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
เกษตรและอุตสาหกรรม 
การเกษตรตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง

๔๐ ๑๐,๓๐๐,๐๐๐ ๔๐ ๑๐,๓๐๐,๐๐๐ ๔๐ ๑๐,๓๐๐,๐๐๐ ๔๐ ๑๐,๓๐๐,๐๐๐ ๔๐ ๑๐,๓๐๐,00๐

(ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(ทรัพยากรมนษย์เพื่อสร้าง 
(ศักยภาพในชุมชน

๑๑๗ ๖๗,๕๖๗,๘๑๐ ๑๑๗ ๖๗,๕๖๗,๘๑๐ ๑๑๗ ๖๗,๕๖๗,๘๑๐ ๑๑๗ ๖๗,๕๖๗,๘๑๐ ๑๑๗ ๖๗,๕๖๗,๘๑๐ ;

[ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
[ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลัอมแบบบูรณาการอย่าง 

สมดุลและยั่งยืน

๒๙ ๑๖,๐๗๙,๘๐๐ ๒๙ ๑๖,๐๗๙,๘๐๐ ๒๙ ๑๖,๐๗๙,๘๐๐ ๒๙ ๑๖,๐๗๙,๘๐๐ ๒๙ ๑๖,๐๗๙,๘๐๐ •

ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภ ิ
บาลและความมั่นคง

๑๐๐ ๒๘,๒๙๘,๕๐๐ ๑๐๐ ๒๘,๒๙๘,๕๐๐ ๑๐๐ ๒๘,๒๙๘,๕๐๐ ๑๐๐ ๒๘,๒๙๘,๕๐๐ ๑๐๐ ๒๘,๒๙๘,๕๐๐ :

รวม ๓๓๗ «๙๘,๘๙๙,®«๐ ๓๓๗ «๙๘,๘๙๙,®®๐ ๓๓๗ «๙๘,๘๙๙,®® O ๓๓๗ «๙๘,๘๙๙,®«๐ ๓๓๗ «๙๘,๘๙๙,®®๐ '

๒. การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารอบต.ศรีวิชัย ได้ประกาศใข้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖๕ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๙๓๔,๔๒๕.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ โครงการ
งบประมาณ 

คามข้อบัญญ้ต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการคา การลงทุนและการท่องเที่ยว - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ๗๐,๐๐๐ •

'ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมบุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในชุมชน ๒๐ ๒,๗๖๕,๗๒๕

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลัอมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน ๖ ๘๐๑,๗๐๐

ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดึตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง > ๓๖ ๘,๒๙๗,๐๐๐

รวม ๖๕ ๑๑,๙๓๔,๔๒๕



๘

๓. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์

จำนวนโครงการ 
ที่เสร็จ

จำนวนโครงการท่ีอยู ่

ระหว่างดำเนินการ

จำนวนโครงการท่ียัง 

ไม่ได้ดำเนินการ

จำนวนโครงการ 
ที่ยกเลิก

จำนวนโครงการ 
ที่เพ่ิมเดิม

จำนวนโครงการ 
ทั้งหมด

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๕®)

๓ ๕. dd - - - - - - - - ๓ ๕.

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว (๔๐) - - - - - - - - - - - -

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการ 

แข่งขัน (๑๑๗)

๑๗ &)(£.£(£ - - ๓ ๒.๕๖ - - - - ๒๐ ๑๗.๑๐

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบ 

บรณาการอย่างสมดลและยั่งยืน (๒๙)
๕ ๑๗.๒๔ - - ๑ ๓.๔๕ - - - - ๖ ๒๐.๖๙

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

และความมั่นคง (๑๐๐)
๒๖ ๒๖.๐๐ - - ๑๐ ๑๐.๐๐ - - - - ๓๖ ๓๖.๐๐

รวม (๓๓๗ ) ๕๑ ๑๕.๑๓ - - ๑๔ ๔.๑๕ - - - - ๖๕ ๑๙.๒๙

สรุป โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๓๗ โครงการ

โครงการที่นำมาปฏิบัต ิ

คิดเป็นร้อยละ

๖๕ โครงการ

๖๕x๑๐๐ = ๑๙.๒๙

๓๓๗
อัตราร้อยละของโครงกรที่ได้ดำเนินการ ๑๙.๒๙



๙

๔. การเบิกจ่ายงบประมาณ ป ีพ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์
งบปกติ เงินสะสม รวม

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๗๖,๖๕๕,000)

๗0,000 0.0๙ - - ๗๐,๐๐๐ ๐.๐๙

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว 

(๑0,๓00,000)

- - - - - -

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการ 

แข่งชัน (๖๗,๕๖๗,๘๑©)
๒,๗๖๕,๗๒๕ ๔.๐๙ - - ๒,๗๖๕,๗๒๕ ๔.0๙

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบ 

บูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน (๑๖,©๗๙,๘©©)
๘๐๑,๗๐๐ ๔.๙๙ - - ๘๐๑,๗๐๐ ๔.๙๙

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

และความมั่นคง (๒๘,๒๙๖,๕©©)
๘,๒๙๗,000 ๒๙.๓๒ - - ๘,๒๙๗,๐๐๐ ๒๙.๓๒

รวม (๑๙๘,๘๙๙,๑๑0) ๑๑,๙๓๔,๔๒๕ ๖.00 - -

หมายเหตุ - ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ป ีพ.ศ. ๒๕๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๖.00



๑๐

๕. ผลการดำเนินงานเงินอุดหนุนดามข้อปัญญัติ

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ

ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่าย

๑ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน 

การช่วยเหลือประชาชน

y/
- - ๑๓,๐๐๐ ๙,๓๖๐

๒ โครงการสนับสนุน รร.ในเขตตำบล 

ศรีวิชัย

y/
- - ๓,๕๖๐,๕๕๐ ๓,๕๖๐,๕๕๐

๓ โครงการส่งเสริมศาสนา ฯ - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๕ อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 

ตำบลศรีวิชัย
- - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

๕ โครงการรวมนํ้าใจต้านภัยยามยาก 

ป ี๒๕๖๕
- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๖ โครงการพระราชดำริสาธารณสุขฯ y/
- - ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐

รวม ...๖...โครงการ ๓,๙๕๓,๕๕๐ ๓,๙๕๙,๙© O



๑๑

ส่วนที ่๔

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
เมื่อวันที ่๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นดังนี้

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม

คะแนน 
ที่ได้

ร้อยละของ 

คะแนนเต็ม

๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ ๑๖ ๘๐

๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๖๕ ๖๐ ๙๒

๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ อบต.ศรีวิชัย ๑๐ ๑๐ ๑๐๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ๑๐ ๙ ๙๐

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ ๙ ๙๐

๓.๔วิสัยทัศน์ ๕ ๕ ๑๐๐

๓.๕ กลยุทธ์ ๕ ๕ ๑๐๐

๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ ๕ ๑๐๐

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ ๓ ๖๐

๓.๘ แผนงาน ๕ ๕ ๑๐๐
๓.๙ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ ๓ ๖๐

๓.๑๐ ผลผลิต / โครงการ ๕ (ริ^. ๘๐

รวมคะแนน ๑00 ๘๖ ๘๖
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนศรีวิชัย ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ ประเด็นพิจารณา
คะแนน 

เต็ม

คะแนน 
ที่ได้

ร้อยละของ 

คะแนนเต็ม

ความเห็นของ 

คณะกรรมการ 

ติดตามและ 

ประเมินผลแผน

๑ ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานของ อบต. 

ศรีวิชัย

๒0 (5)๖ ๘๐

๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ 

หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งนํ้า ลักษณะ 

ของไม้/ป่าไม ้ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่นเขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ

๓ ๒ ๖๖

๑.๒ ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง 

เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

ประชากรเช่น ข้อมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร

๒ ๑ ๕๐



๑๒

และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
๑.๓ ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น 

การศึกษาสาธารณสุข อาชญากรรมยาเสพติด 
การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ

๒ ๒ ๑๐๐

๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่นการ 

คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์

ฯลฯ

๒ ๒ ๑๐๐

๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 

การเกษตรการประมง การปศุสัตว ์การบริการ 

การท่องเที่ยวอุตสาหกรรม การพาณิชย7กลุ่ม 

อาชีพ แรงงานฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง 
ท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า)

๒ ๒ ๑๐๐

๑.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 

เช่นการนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำป ี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและ 

ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ

๒ ๒ ๑๐๐

๑.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นํ้า 

ป่าไม ้ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ฯลฯ

๒ ๒ ๑๐๐

๑.๘ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
๒ ๑ ๕๐

๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ 

และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดย 

ใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วม 

ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน ์ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อแก้ปัญหา 

สำหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอำนาจหน้าที่ของ

อบต.

๓ ๒ ๖๖

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และลักยภาพ

ลำดับ ประเด็นพิจารณา
คะแนน 

เต็ม

คะแนน 
ที่ได้

ร้อยละของ 

คะแนนเต็ม

ความเห็นของ 

คณะกรรมการ 

ติดตามและ 

ประเมินผลแผน

๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ ๑๒ ๘๐

๒.๑ การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 

จังหวัดยุทธศาสตร์ของ อบต.ศรีวิชัย นโยบาย 
ของผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงความเชื่อมโยงแผน

๒ ๑ ๕๐



๑๓

ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐

๒.๒ การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง 

เฉพาะและการบังคับใช ้ผลของการบังคับใช ้
สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถ่ิน

๑ O O

๒.๓ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 

การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 

อาชญากรรมปัญหายาเสพติด เทคโนโลย ีจารีต 
ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น

๒ ๒ ๑๐๐

๒.๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน 

รายได้การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง 

สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพ 
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น

๒ ๒ ๑๐๐

๒.๔ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 

ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์กระบวนการหรือ 
สิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม 

และการพัฒนา

๒ ๒ ๑๐๐

๒.๖ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถาน 

ภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา 
ในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 

Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S- 

Strength (จุดแข็ง) พ-พeakness (จุดอ่อน) 0- 

Opportunity (โอกาส) และ T-Threat 

(อุปสรรค)

๒ ๒ ๑๐๐

๒.๗ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ 
ประชาชนเชิงพ้ืนที ่มีการนำเสนอปัญหาค้นหา 

สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว 

ทางการแก่ไขปัญหาหรือวิธีการแก่ไขปัญหา การ 
กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก่ไขปัญหา

๒ ๑ ๕๐

๒.๘ สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ 

ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เช่น สรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย 

งบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมิน 

ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงคุณภาพ

๒ ๒ ๑๐๐

๒.๙ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่
๑ ๑ ๑๐๐



(5) ๔

สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ 
ดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไขปัญหา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. ยุทธศาสตร์

ลำดับ ประเด็นพิจารณา
คะแนน 

เต็ม
คะแนน 

ที่ได้

ร้อยละ 

ของ 

คะแนน 

เต็ม

ความเห็นของ 

คณะกรรมการ 

ติดตามและ 

ประเมินผลแผน

๓ ยุทธศาสตร์ ๖๕ ๖๐ ๙๒

๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ อบต.ศรีวิชัย สอดคล้องกับ 
สภาพสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ 

พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ของ อบต.ศรีวิชัย และเชื่อมโยงหลัก 

ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 

Thailand ๔.๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัด สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพ 

สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 

๔.0

๑๐ ๙ ๙๐

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาต ิแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

นโยบาย/ยุทธศาสตร ์คสช. และนโยบายรัฐบาล 

หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ป ีและ 

Thailand ๔.๐

๑๐ ๙ ๙๐

๓.๔ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที ่

อบต.ศรีวิชัย ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคต 
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที ่

เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร และสัมพันธ์กับ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕ ๕ ๑๐๐

๓.๕ กลยุทธ์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจ 
หรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. 

ศรีวิชัย ที่จะนำไปลู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ

๕ ๕ ๑๐๐



๑(ร!

แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการ 

ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น

๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ 
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดข้ึน 

มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

๕ ๕ ๑๐๐

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา 

ท้องถ่ิน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ อบต.ศรีวิชัย 

ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ 

ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์

๕ ๓ ๖๐

๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการ 

พัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด 

เรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์จุดยืนทาง 

ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของ อบต.ศรีวิชัย ที ่

มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา 
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ีโดยระบุ 

แผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว

๕ ๕ ๑๐๐

๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนา 

ท้องถ่ินที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่๑๒ Thailand ๔.๐ 

แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ 

แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและ 

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ศรีวิชัย

๕ ๓ ๖๐

๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็น 

โครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน 

ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำ 

โครงการเพื่อพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ห้าปีอย่างถูกต้องและครบล้วน ___

๕ (sL ๘๐



๑๖

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เมื่อวันที ่๓๐ กันยายน 

๒๕๖๔ เป็นดังนี้

ลำดับ ประเด็นพิจารณา
คะแนน 

เต็ม

คะแนน 
ที่ได้

ร้อยละ 

ของ 

คะแนน 

เต็ม

๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ (ริ^ ๔๐

๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบติในเชิง 

ปริมาณ

๑๐ ๘ ๘๐

๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบติใน 

เชิงคุณภาพ

๑๐ ๘ ๘๐

(sL แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ ๙ ๙๐

๕ โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐ (£๑
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ ๓ ๖๐

๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ ๕ ๑๐๐

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การ 
ตั้งงบประมาณได้ถกต้อง

๕ (ริ^ ๘๐

๕.๔โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ (ริ^ ๘๐

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๕ Cl ๘๐

๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ (£. ๘๐

๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ (ริ^ ๘๐

๕.๘ โครงการแกไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให ้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ

๕ (ริมื่ ๘๐

๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ 

โครงการ)

๕ ๕ ๑๐๐

๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ 

งบประมาณ

๕ (^. ๘๐

๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
๕ ๕ ๑๐๐

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ ๕ ๑๐๐

รวมคะแนน ___ ๑๐๐ ๘๐ ๘๐



๑๗

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของอบต.ศรีวิชัย ในแต่ละประเด็นเป็นดังน้ี

ลำดับ ประเด็นพิจารณา
คะแนน 

เต็ม

คะแนน 
ที่ได้

ร้อยละ 
ของ 

คะแนน 

เต็ม

ความเห็นของ 

คณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลแผน

๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนาเป็นการ 

วิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ 

วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 

(Demand Analysis)/Global

Demand และ Trend ปัจจัยและ 
สถานการณ์การฝลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ 

พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ 

วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้าน 

สังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม)

๑๐ ๔๐

รวม ๑0 ๔ ๔๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ลำดับ ประเด็นพิจารณา
คะแนน 

เต็ม

คะแนน 
ที่ไต้

ร้อยละ 

ของ 

คะแนน 

เต็ม

ความเห็นของ 

คณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลแผน

๑ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ไปปฏิน้ติในเชิงปริมาณ
๑. การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ 

เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 

การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งาน 
ต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป 

ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม,จำนวน 

ที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว ้

เท่าไหร ่จำนวนที่ไม่สามารถ 

ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร ่

สามารถอธิบายได้ตามหลัก 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ 
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได ้

กำหนดไว้

๕ (รี^ ๘๐



(ริ)๘

๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

๒. วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 

(Impact) โครงการท่ีดำเนินการใน 

เชิงปริมาณ (Quantitative)

๕ ๘๐

รวม ๑๐ ๘ ๘๐

ลำดับ ประเด็นพิจารณา
คะแนน 

เต็ม
คะแนน 

ที่ได้

ร้อยละ 

ของ 

คะแนน 

เต็ม

ความเห็นของ 

คณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลแผน

๑ การประเมินผลการนำแผนพัฒนา 
ท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

๑. การประเมินประสิทธิผลของ 

แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ 
นำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า 

ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ 
ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อ 

ความต้องการของประชาชนหรือไม ่
และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม, 

ประชาชนพึงพอใจหรือไม ่สิ่งของ วัสด ุ

ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ ม ี

สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 

ถาวร สามารถใช้การได้ตาม 
วัตถุประสงค์หรือไม ่ซึ่งเป็นไปตาม 

หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล 
การปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค ์

และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ 
ราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมา 

ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง 

กับส่วนราชการหรือหน่วยงาน

๕ ๘๐

๒. วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 

(Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง 

คุณภาพ (Qualitative)

๕ ๘๐

รวม ๑๐ ๘ ๘๐



๑๙

๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ลำดับ ประเด็นพิจารณา
คะแนน 

เต็ม
คะแนน 

ที่ได้

ร้อยละ 

ชอง 

คะแนน 

เต็ม

ความเห็นของ 

คณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลแผน

๑ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑. วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจาก 

ด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การ 

จัดทำโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้

SWOT Analysis /Demand 

(Demand Ana(ysis)/Global 

Demand/Trend หรือหลักการบูรณา 

การ (Integration) กับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นท่ีติดต่อกัน

๕ ๕ ๑๐๐

๒. วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน 

ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแกไขปัญหา 

ความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ 
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน

การเกษตรและแหล,งนํ้า) (Local 

Sufficiency Economy Plan: LSEP)

๕ (ริ^ ๘๐

รวม ๑๐ ๙ ๙๐

๕. โครงการพัฒนา

ลำดับ ประเด็นพิจารณา
คะแนน 

เต็ม

คะแนน 
ที่ได้

ร้อยละของ 

คะแนนเต็ม

๕.© โครงการพัฒนา ๖๕
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ เนืนโครงการที่ม ี

วัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและดำเนินการเพื่อให ้

การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ อบต.ศรีวิชัย ที ่

กำหนดไว ้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด 

เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน

อนาคต

๕ ๓ ๖๐

๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ มี 

วัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง

๕ ๕ ๑๐๐



๒๐

กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ 

โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ 

ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์มีความ 
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน 
นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้องสภาพที่อยากให ้

เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย 

ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร 

กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา 

ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำท่ีไหน 

เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือ 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายม ี

หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย 

หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง

๕ (^ ๘๐

๕.๔โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
ชาต ิ๒๐ ปีโครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง 

(๒)การสร้างความสามารถในการแช่งขัน (๓) การ 

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้าง 

โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่ง 

คั่ง ยั่งยืน

๕ ๘๐

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่๑๒ โดย (๑) 

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน 

เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต ้

ยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ป ี(๔) ยึดเป้าหมายอนาคต 

ประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การ 
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมถุทธิ้อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอด 

ไปสู่ผลสัมถุทธี๋ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้ 

แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการ 

แช่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่ 

รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ 
การปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(๓) การลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม (๔) การ

๕ (sL ๘๐



๒๑

รองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) 

การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม 
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหาร 

ราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ

๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน 

โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู ่Value-Based Economy 

หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได ้

มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 

ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ 

ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ 

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค ์และ 

นวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต 

สินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง 

โครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด 

สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ 

การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง 

เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 

สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

๕ (ริ1 ๘๐

๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วง 

ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท,ีได้กำหนดขึ้น 

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ินเสมือนหนึ่งการ 

ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน 

ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ 

พัฒนาท้องถ่ินต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง 

ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นท่ี 

เป็นปัจจุบัน

๕ (ริ1 ๘๐

๕.๘ โครงการแกิใขปัญหาความยากจนหรือการ 
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้ 

หลักประชารัฐ เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต ้

พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือ 

ร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น 

โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่ง 

มีลักษณะที'จะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน 

การเกษตรและแหล่งนํ้า) (LSEP)

๕ ๘๐



๒๒

๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนา 

จะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำ 

โครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) 

ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความม ี

ประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม 

(Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)

๕ ๕ ๑๐๐

๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการ 

พัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก 

วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง 
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและ 

ตรวจสอบไดในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม, 

มากกว่าหรือไม,ตํ่ากว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้ง 

งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัต ิเงิน 
สะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที,ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ

๕ (ริ^ ๘๐

๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ 

วัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับมีการกำหนด 

ดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 

KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก 

ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก

ประสิทธิภาพ(efficiency)ได ้เช่น การกำหนดความ 

พึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล 
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ ์คาด 

ว่าจะได้รับ)

๕ ๕ ๑๐๐

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ 

วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได้จริงจาก 

การดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ 

วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น 

จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 
ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความ 

เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ 

ดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผล 
ระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการ 

ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 

และสามารถปฏิบัติได ้(๔) เป็นเหตุเป็นผล 

สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอก 

เวลาได้

๕ ๕ ๑๐๐

รวม ๖๕ ๖๐ ๙๒



๓

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
๑. สรุปการดำเนินงานและพัฒนาตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ในเซิงปริมาณ

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการไปแล้ว จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๘ 
ของโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผน

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ นั้นไม่ได้ต้ังไว้ในข้อบัญญัติ

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ดำเนินการไป 

แล้ว จำนวน ๑๗ โครงการ จาก ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๔ ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผน

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและ 

ยั่งยืน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการไปแล้ว จำนวน ๕ โครงการ จาก ๒๙ โครงการ คิดเป็น 

ร้อยละ ๑๗.๒๔ ของจำนวนโครงการทั้งหมดอยู่ในแผน

๕) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ตำเนินการไปแล้ว ๒๖ โครงการ จากจำนวน ๑๐๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐ ของจำนวนโครงการ 
ทั้งหมดอยู่ในแผน

โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะป ี๒๕๖๕ มีจำนวน 

๓๓๗ โครงการ ตั้งแต่วันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ มีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการที่นำมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๖๕ 

โครงการ

๒. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ป ี๒๕๖๕ จำนวน - โครงการ

๓. โครงการที่โอนเงินงบประมาณจ่าย ป ี๒๕๖๕ จำนวน ๗ โครงการ

ข้อสังเกต โครงการหลายโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีสาเหตุดังนี้

๑. งบประมาณที่มีไม่เพียงพอ หลายโครงการที่ใช้งบประมาณมากต้องรอเงินโอนจากรัฐบาล 

ทำให้ใม,สามารถดำเนินการได้ทัน
๒. ในปีงบประมาณที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเจอกับสถานการณ์ของโรคระบาด  COVIC - ๑๙ 

ไปทั่วทั้งประเทศ ทำให้มีผลกระทบการดำเนินงานตามโครงการเพราะการดำเนินงานนั้นต้องเก่ียวเนื่องกับ 

ประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้

๒ สรุปการดำเนินงานและพัฒนาตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกิไขเพิ่มเดิมถึง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ต้องมีการติดตามและประเมินโครงการอย่างน้อยปีละสองครั้งคือในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี เพื่อเป็น 

เครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสด ุอุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่  

เกิดขึ้นได ้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการ 

ดำเนินงานเพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมาย ระบบติดตามและระบบประเมินผลจะ 

เป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก่ไขเพ่ิมเดิมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน โดยเครื่องมือที่ใช้ใน 



๒๔

การติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยใช้รายงาน ๓ แบบตามรูปแบบที่กรม 

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดเป็นแนวทาง คือ ดังนี้

- แบบที ่๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

- แบบที ่๒ แบบการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น

- แบบที ่๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นในภาพรวม

สรุปคะแนนการดำเนินงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕โดยคะแนนในด้านการประเมินยุทธศาสตร์ได้คะแนนร้อยละ ๘๖ และคะแนนในด้านของ 

การประเมินผลการดำเนินโครงการได้คะแนนร้อยละ ๘๐

๓. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
จากข้อมูลสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบล  

ศรีวิชัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น คณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาการบริหาร 
โครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนท่ีกำหนด ดังนี้

๑) จากการประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าวพบว่า การบริหารโครงการให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่ 

กำหนดตามแผนการดำเนินงานยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นการประเมินช่วงกลางปีงบประมาณ 

ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากต้องรองบประมาณ ต้องใช้เวลาและงบประมาณในการดำเนินงานจำนวน 

มาก จึงเสนอแนะต่อคณะผู้บริหารได้พิจารณาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารโครงการด้านห้วงเวลาให้เป็นไปตาม 

ห้วงเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน เช่น การจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุน สภาวะทางธรรมชาติต่างๆ 

รวมทั้งความพร้อมของผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ตำเนินกิจกรรมด้วย แล้ววางแผนกำหนดห้วงเวลาที่เหมาะสม

๒) จากการประเมินผลฯยังเห็นได้ว่ามีหลายโครงการที่มีความสำคัญ แต่ไม่ได้ดำเนินการตาม 

แผนที่วางไว ้จึงเสนอแนะต่อคณะผู้บริหาร ในการดำเนินโครงการควรพิจารณาความสำคัญ ตามคำความจำเป็น 

และเร่งด่วนและโครงการที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก่อน

๓) โครงการที่วางแผนจะดำเนินการแต่ไม่ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว ้ให้ผู้รับผิดชอบ 

โครงการแสดงเหตุผลความจำเป็นหรือปัญหา อุปสรรคที่ไม,สามารถดำเนินการได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบใน 

การวางแผนดำเนินโครงการในครั้งต่อไป

๔) โครงการตามแผนพัฒนาบางโครงการมีการตั้งงบประมาณไว้สูงเกินไปจากการนำ 

งบประมาณไปใช้จริง จึงเสนอแนะต่อคณะผู้บริหารมีการกำหนดงบประมาณให้เหมาะสมในการจัดทำโครงการ  

ในอนาคต



๒๕

ส่วนที ่๕

ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย มีดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

เนื่องจากภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยมีค่อนข้างมากทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจ 

ที่ถ่ายโอนมาจากหน่วยงานต่างๆ

๒. ระเบียบ กฎหมาย ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานเนื่องจากบางเรื่องไม่มีความชัดเจนในทาง  

ปฏิบัต ิรวมทั้งหน่วยตรวจสอบได้ทักท้วงในเรื่องของอำนาจหน้าที่

๓. เคร่ืองมือ อปกรณ ์เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย

๔. หมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยยังมีปัญหาที่จะต้องแกิไขอยู่เป็นจำนวน 

มาก ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน การประกอบอาชีพ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕. ความต้องการของประชาชนมีเป็นจำนวนมาก

๖. ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่จะสามารถ 

ดำเนินการได้

๗. งบประมาณยังมีไม,เพียงพอต่อการดำเนินงานแกิไขปัญหาของประชาชน

๘. เนื่องจากเกิดโรคระบาดโควิด - ๑๙ จึงไม,สามารถดำเนินการจัดทำโครงการต่างๆได้


