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คำนำ 
 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ ่นให้ประชาชนในท้องถิ ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ                   
เสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและ
ประเมินผล ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้
ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงาน ที่ ได้กำหนดไว้
หรือไม่อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม
หรือประเมินถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอขอบคุณผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้     
ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบแบบประเมิน จนทำให้รายงานผล
เล่มนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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ส่วนที่ 2 

ส่วนท ี
 

      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้มีบทบัญญัติส่งเสริมให้องค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ ่น มีบทบาทและอำนาจหน้าที ่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ ่นของตนเอง จากกฎหมาย                
ฉบับต่างๆ อาทิเช่น พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติ                             
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
สมาช ิกสภาท้องถ ิ ่นหร ือผ ู ้บร ิหารท ้องถ ิ ่น พ.ศ.2542 และพระราชบ ัญญัต ิประกอบร ัฐธรรมนูญ                           
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีบทบาท  และอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้าน
การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยก
รรม และการท่องเที ่ยวด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ ่งแวดล้อมและด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 

      แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงาน        
ขององค ์กรเป ็นไปอย่างม ีประส ิทธ ิภาพและประสิทธ ิผลมีความโปร ่งใส  และเกิดประโยชน ์ส ูงสุด                              
แก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอันเป็นเครื่องมือ
ที ่สำคัญประการหนึ่งที ่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จึง
จำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสามารถบ่งชี้
ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลทีมี่การวางแผนมีความสำคัญ 5 ประการคือ  

1)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
2)  ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
3)  ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
4)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ  
5)  ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน  
 

      ดังนั ้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื ่อตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัต ิท ี ่ด ีท ี ่ส ุดสำหรับอนาคต เพื ่อให้องค์การบรรลุผลที ่ปรารถนา จากที ่กล ่าวมาข้างต้น                       
แม้ว ่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  จะมีแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่ด ีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้                      
ถ ึงผลการดำเน ินงานที ่ เก ิดข ึ ้นได ้ก ็ไม ่สามารถที ่จะบ่งบอกความสำเร ็จของแผนพัฒนาท้องถิ ่นได้  
“ระบบต ิดตาม”จ ึงเป ็นเคร ื ่องม ือสำค ัญท ี ่ช ่วยในการปร ับปร ุงประส ิทธ ิภาพในการดำเน ินงาน                           
รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมาย
หรือไม่อย่างไรเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน   

      การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื ่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ           
ของโครงการที ่ดำเน ินการอยู ่ โดยที่“การติดตาม”(monitoring) หมายถึง ก ิจกรรมภายในโครงการ                    
ซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่               
และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า 
ในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที ่กำหนดไว้  กลุ ่มเป้าหมายหลักของโครงการ                  
ไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที ่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน      

ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1



เส ียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบ ัต ิงานภายในหน่วยงานหรือระหว ่างหน่วยงาน                          
กับกลุ ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว                 
จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปญัหา 
การต ิดตามด ูความสามารถในการเข ้าถ ึงโครงการของกล ุ ่มเป ้าหมายการต ิดตามด ูประสิ ทธ ิภาพ                      
ในการดำเนินงานของส่วนต่างๆในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้ว
ผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิค
เชิงวิชาการค่อนข้างสูงจึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ                                            

      นอกจากนี้ ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ  อย่างไรก็ตาม                  
ในความเป็นจริงแล้ว ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้                       
ว่าการวางระบบติดตาม ไม่จำเป็นที ่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที ่ส ูง  หรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด                     
บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียวโดยมีหน้าที่จัดทำรายงาน             
การติดตามประจำไตรมาสหรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา  (full-time) เพียงจำนวนหนึ่ง                   
ที ่ม ีความเชี ่ยวชาญ ในการทำการศึกษาติดตามเพื ่อจะเลือกใช้ว ิธ ีต ิดตามที ่ก ่อให้เกิดประสิทธิภาพ                 
ในการใช้ต ้นทุนสูงส ุดในส่วนของ“การประเมินผล”นั ้นเป็นสิ ่งหนึ ่งที ่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ         
เช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที ่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข การขยายขอบเขต                   
หร ือการย ุติ  การดำเน ินการซ ึ ่ งข ึ ้นอย ู ่ก ับว ัตถ ุประสงค ์ของการประเม ิน  การประเมินผลแผนงาน                            
จึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการ            
ท ี ่ ได ้ดำเน ินการไปแล้วน ั ้นให ้ผลเป็นอย่างไร  นำไปสู ่ความสำเร ็จตามแผนงานที ่กำหนดไว ้หร ือไม่                             
อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่า มีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) 
เพียงใดซึ ่งผลที ่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ(feedback) ที ่สามารถนำไป                      
ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า                   
และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

      ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครอง   
ส ่วนท้องถิ ่น เพื ่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที ่จะชี ้ได ้ว ่าการพัฒนาท้องถิ ่นจะไปในทิศทางใด                         
จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น         
เพราะว่า การดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่
วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็
ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสเป็นกระบวนการที่บอกถึง
การบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิตการบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิด
จากกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

      จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จึงต้องการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

          

 ดังนั ้น เพื ่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง               
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสันกลาง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง         
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน 
กันยายน 2565) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 

 
          เป ็นการประเม ินประส ิทธ ิภาพประส ิทธ ิผลของการดำเน ินโครงการ ก ิจกรรม                                      

ซ ึ ่ ง เป ็นการประเมินท ั ้ งแผนงาน นโยบายขององค ์กรและประเม ินผลการปฏ ิบั ต ิ งานของบ ุคคล                               
ในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
จร ิ งหร ือไม ่  สนองตอบ ต ่อความต ้องการของประชาชนหร ือผ ู ้ท ี ่ม ีส ่ วนได ้ เส ียท ุกฝ ่ ายหร ือไ ม่                                  
การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื ่อการจับผิด แต่เป็นเครื ่องมือทดสอบผลการทำงาน                 
เพื ่อให้ทราบว่าผลที ่ เก ิดข ึ ้นถ ูกต้อง  และเป็นไปตามวัตถ ุประสงค์มากน้อยเพียงไรเป ็นการติดตาม                           
และประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ ่นว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชน                
ในท้องถิ ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที ่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน                 
หรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้อง
กับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จ
หรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ ่น ซึ ่งครอบคลุมถึงสิ ่งแวดล้อมของนโยบาย 
( environments or contexts)  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ั จ จ ั ย น ำ เ ข ้ า ห ร ื อ ท ร ั พ ย า ก ร ท ี ่ ใ ช้ โ ค ร ง ก า ร                                     
(input) การติดตามและประเม ินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบ ัต ิ ( implementation process)                
การประเม ินผล ิตนโยบาย (policy outputs)  การประเมนผลล ัพธ ์  นโยบาย (policy outcomes)                         
และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม                
และประเม ินผลก ็ค ือจะช ่วยทำให ้ผู้ บร ิหารท ้องถ ิ ่นนำไปเป ็นเคร ื ่องม ือในการปร ับปร ุงนโยบาย                           
ย ุทธศาสตร ์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ ่นและการเปลี ่ยนแปลงของพื ้นที่ และนโยบายของร ัฐบาล                                                                                       
หรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการ ในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิด  
ความคุ ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจซึ ่งการติดตามและประเมินผลนี้  ม ีท ั ้งในรูปของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่นประชาชนในพื้นที่องค์กรภาคประชาสังคม                                
หรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการ ที ่มีหน้าที ่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื ่นๆ                       
และท่ีสำคัญที่สุด คือ ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง 
 
 

 

           เม ื ่ อองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น ได ้ดำเน ินกา รประกาศใช้ แผนพ ัฒนาท ้ องถิ่ น                         
และการนำแผนพัฒนาท้องถิ ่นไปสู ่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติม             
การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  และงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธ ีการอื ่นๆ                     
เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณ ก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง                         
บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

          ก า รนำแผน ไปจ ั ดทำ งบประมาณน ี ้ เ ป็ น ไปตามระ เบ ี ย บกร ะทรว งมหาด ไทย                                   
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ 
และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุก
หน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

2. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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           ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุน
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

          1)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุน    
ตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

          2) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นผู้ ให้เง ินอุดหนุนต้องได้ร ับประโยชน์                  
จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน 

          3) องค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่นต ้องให ้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลัก                    
ตามแผนพฒันาท้องถิ่นท่ีจะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

          4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน           
ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ ่นและตั้งงบประมาณ               
ไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมห้ามจ่ายจากเงินสะสม
ทุนสำรองเงินสะสมหรือเงินกู ้

          ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ.2548 และที ่แก ้ไขเพิ ่มเต ิมถ ึง (ฉบับที ่  3) พ.ศ.2561 ข ้อ 25 ให ้องค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น                        
ใช้แผนพฒันาท้องถิ่น กรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้ง
วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

           กล่าวอีกนัยหนึ ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื ่องมือสำคัญ                   
ในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมาย                 
ที ่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจน             
ที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค 
(threats) ของแผนพัฒนาโครงการ ก ิจกรรมต ่างๆ ซ ึ ่ งอาจเก ิดจากองค ์กร บ ุคลากร สภาพพื ้นที่                           
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้
ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไป   เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่า ในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่ อพบจุ ดแข็ ง  ก็ ต้ อง เร่ ง รีบดำ เนิ นการ  และ
จะต้องมีความสุขุมรอบคอบ ในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาส             
ในการเสริมสร้าง ให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาส  
ที ่จะดำเน ินการและตั ้ งมั่นอย ่างสุข ุมรอบคอบพยายามลดถอยส ิ ่ งท ี ่ เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป                         
เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้หมั้นเพื่อรอโอกาส                               
และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ 
พร ้อมการปร ับปร ุงและเร ่งร ีบดำเน ินการส ิ ่ งเหล ่าน ี ้จะถ ูกค ้นพบเพื ่อให ้ เก ิดการพ ัฒนาท้ องถิ่น                              
โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั ่งยืน                                
เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

1)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
2)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
3)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
4)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม 

3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
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5)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
6)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
7)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
8)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
9)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ขั้นตอนที่ 1   
               แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ข้อ 28  ดังนี้   
               ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5)ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ               

การคัดเลือกอีกก็ได้  
 

 

ขั้นตอนที่ 2    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น กำหนดแนวทาง ว ิธ ีการ               

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (1)  

  
ขั้นตอนที่ ๓    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (2)   

 

ขั้นตอนที่ ๔    
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น               

ต่อผู ้บร ิหารท้องถิ ่นเพื ่อให้ผ ู ้บร ิหารท้องถิ ่นเสนอต่อสภาท้องถิ ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                        
พร ้อมทั ้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นให ้ประชาชนในท้องถิ ่นทราบ                           
ในที ่เป ิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่ว ันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ                     
ไว ้เป็นระยะเวลาไม่น ้อยกว่าสามสิบว ันโดยอย่างน้อยปีละหนึ ่งครั ้งภายในเด ือนธันวาคมของท ุกปี                            
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)                
พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)    

4.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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ขั้นตอนที่ 5    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ              
ในที ่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที ่ผู ้บริหารท้องถิ ่นเสนอผลการติดตามและประเ มินผลดังกล่าว                
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม  
ของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (5)   
 

 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังข้ันตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

คณะกรรมการ
ติดตาม           

และประเมินผล
แผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จาก       
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา           

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ดำเนินการติดตาม                                 
และประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม          
และประเมินผลแผนพัฒนา 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้กำหนดกรอบ       
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้     

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ป ี (พ.ศ. 2561 – 2565) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561            

➢  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

      ตามหนังส ือกระทรวงมหาดไทยและคู ่ม ือด ังกล ่าวคณะกรรมการ จ ึงได ้กำหนดกรอบ                             
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

     5.1  กรอบเวลา (time& timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มี
รายละเอียดดังนี้ 

(1)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
           การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(2)  ความสอดคล้อง (relevance) 

 มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล       
แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย    
เพื ่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู ้บริหาร รวมทั ้งปัญหา ความต้องการของประชาคม         
และชุมชน  

(3)  ความพอเพียง (adequacy)   
    การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึง              
ถึงงบประมาณของท้องถิ่น   

(4)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา 
1)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร้างพื ้นฐานที ่ด ี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้า
สาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง   

5.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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2)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานทุกคน  ผู ้สูงอายุ  ผู ้พิการ ผู ้ป่วยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

3)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท     
4)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดำรงชีวิต   

5)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทร ัพยากรธรรมชาต ิ ไม ่ถ ูกทำร้ าย สภาพแวดล ้อมในช ุมชนด ีขึ้น                 

ปราศจากมลภาวะที ่เป ็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเล ียลดลง                           
การระบายน้ำดีขึ้น     

6)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่  

และได ้ร ับการส ่ง เสร ิมอน ุร ักษ ์ส ู ่คนร ุ ่นต ่อไป  ประชาชนเด ็กและเยาวชนในท ้องถ ิ ่นม ีจ ิตสำนึก                            
เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม  ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทยรวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต          
รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจ
และจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(5)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
            ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุ

วัตถุประสงค์หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู ้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การดำเนิน
โครงการสามารถแก้ไขปัญหาของช ุมชนได้หร ือไม่   งบประมาณถูกใช ้ไปอย่างประหยัดและคุ ้มค่า                         
เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม ่

(6)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
            ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับ      

การแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(7)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

            ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสันกลาง ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(8)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
             เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         

โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ 
ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  
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5.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
           คณะกรรมการต ิดตามและประเม ินผลแผนพัฒนา  ดำเน ินก ารว ิ เคราะห์

สภาพแวดล้อมท้องถิ ่น ในระดับชุมชน  ปัจจุบ ันโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบ   
ต ่อท้องถ ิ ่น  เช ่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเม ือง กฎหมาย ส ังคม ส ิ ่งแวดล้อม ว ิเคราะห์                     
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการ   

          
หรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการ                
และแก้ไขปญัหาที่เกิดข้ึน 

(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรค          
ที ่อาจจะเกิดขึ ้นได้  ซึ ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้ มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน               
สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ ่น (value-chain analysis)                      
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ  
ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

5.3  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  
➢  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)                           

รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   
5.4  ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้หรือไม่ 

5.5  สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
5.6  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
5.7  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบัน 
5.8  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
                 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธ ีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาซึ ่งต้องกำหนดวิธ ีการติดตามและประเมิน กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล               
โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ  ดังนี้ 

6.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ 5 ประการ ดังนี้ 
  (1)  ผู ้ เข ้าร ่วมติดตามและประเมินผล   ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) 
ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

6.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
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  (2)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล  
  (3)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องดำเน ินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้                    
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เพื่อให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลสันกลาง เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง และคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลสันกลาง พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่
ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้                                     
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนี้  

 (4)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เคร ื ่ องม ือ อ ุปกรณ ์  ส ิ ่ งที่ ใช ้ เป ็นส ื ่อสำหร ับการต ิดตามและประเม ิน ผล                     

เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้         
ทั้งข้อมูล เชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์
ที ่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการ            
สำหรับแผนพัฒนาเพื ่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี ้ของการปฏิบัติงาน                  
แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื ่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ                      
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(5)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นเป ็นว ิธ ีการต ิดตามและประเม ินผล จะต ้องศ ึกษาเอกสารท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง                      

กับยุทธศาสตร์ ซึ ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆอันได้แก่แผนพัฒนาแผนการ
ดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญาการเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนิน
โครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร  อันได้แก่ ครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้ง
ไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) 

  

             6.2  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการนำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(2)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดำเน ินการ เก ็บข ้อม ูลจากแผนพ ัฒน าท ้องถ ิ ่ นแผนการดำเน ินการ             

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการดำเนินโครงการ
จากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 

   
     
           สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ              
ติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณา
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ดังนี้   

7.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
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7.1  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(1)  แบบตัวบ่งชี ้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่สุด ที ่ มท 

0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   (2)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  1  แบบการส่งเสริมกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง   
              ส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  3/1  แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(3)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
 

7.2  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 

โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพ ในการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ 
มีดังนี ้

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสันกลาง ในภาพรวม 

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสันกลาง ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

7.3  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทำงาน  กำหนดแบบและวิธีการติดตาม  
และประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

1)  ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
2)  เห ็นจ ุดสำค ัญท ี ่ จะต ้องปร ับปร ุ งแก้ ไขอย ่างช ัด เจน ท ั ้ งว ัตถ ุประสงค ์ของแผนงาน                          

ขั้นตอนการปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสม         
ต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3)  ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ  เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ 
เป็นต้น 

4)  ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู ่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าว                
เกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสม         
ต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

8.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
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5)  ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

6)  ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7)  ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผล         
ของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการ
หรือไม่ (ผู ้สนับสนุนทางการเงินมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำ
โครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผล
โครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผล
ต่างๆ)      

8)  การประเมนิจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใดและหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

9)  การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที ่นำไปปฏิบั ติแล้วได้ผลดีสมควร           
จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปญัหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีม่ีลักษณะ
แข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควร
สนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควร
ยกเลิกท้ิงเสีย   
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1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ในการที ่จะบรรลุว ิส ัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู ่อนาคตที ่พึงประสงค์นั้น        

จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนา    
ของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว            
เพื ่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู ่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื ่องและมีการบูรณาการ  และ        
สร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน 
เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา   
ของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถ     
ในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอ
ภาคและเป็นธรรม ซึ ่งยุทธศาสตร์ชาติที ่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  20 ปี ต่อจากนี ้ไป           
จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ย ุทธศาสตร์ด ้านความมั ่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด ้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งข ัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์              
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต       
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญ ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ      
และช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคม
โลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิร ูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั ่นคงทางการเม ือง        
ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4)  การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(5)  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษา                     
ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6)  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ   
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(7)  การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี ่ยวข้องจากแนวดิ ่งสู ่แนวระนาบ            
มากขึ้น 

2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู ่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรม           
ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ 
การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 

ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา 
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รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์       
ท ุกด ้าน อันได ้แก ่โครงสร ้างพ ื ้นฐานและระบบโลจ ิสต ิกส์  ว ิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนว ัตกรรม                          
การพัฒนา ท ุนมน ุษย์  และการบร ิหารจ ัดการท ั ้ งในภาคร ัฐและภาคธ ุรก ิจเอกชน  กรอบแนวทาง                          
ที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ         
และสร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศ สู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการ
ยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผล ิตและบร ิการ บนฐานของการพ ัฒนานว ัตกรรม             
และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรม
การผลิตและบริการ โดยมุ ่งสู ่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา        
และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่ง
อาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสร ิมสร ้ างฐานการผล ิตให ้ เข ้มแข ็ งและย ั ่ งยืน                  
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืน       
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตร      
ที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบ ันที ่มีศ ักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที ่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจ ิทัล              
และการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็น
เลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนา              
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู ้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู ้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน    
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา    
กับนานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทย    
ในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพื ่อพัฒนาคนและสังคมไทย          
ให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัว
ที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ
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(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู ่ด ีมีส ุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
4) ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างโอกาสความเสมอภาคและเท ่าเทียมกันทางส ังคม              

เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั ่นคงให้ทั่วถึง  ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาค      
และเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง 

ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม                  
เพื ่อเร ่งอนุร ักษ์ฟ ื ้นฟูและสร ้างความมั ่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั ่นคงด้านน้ำ                  
รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนา มุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(1) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับ     

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

6) ย ุทธศาสตร ์ด ้านการปร ับสมด ุลและพ ัฒนาระบบ  การบร ิหารจ ัดการภาครัฐ                   
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี ่ยนแปลงต่างๆ ที ่ประเทศกำลังประสบอยู่              

ทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
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และกรอบหลักการของการวางแผนที ่น ้อมน้าและประยุกต ์ใช ้หล ักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพ ีย ง                       
ย ึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส ่วนร่วมการพัฒนาที ่ย ึดหลักสมดุลยั ่งย ืนโดยวิส ัยท ัศน์                   
ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบ ับที่  12 ต ้องให ้ความสำค ัญก ับการกำหนดท ิศทางการพ ัฒนา                         
ที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  มีความมั่นคง              
และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”                 
ของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ 

1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม ลดความเลื่อมล้ำในสังคม 
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่งคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั ่งคั่ง     

และยั่งยืน 
6) ย ุทธศาสตร ์การบร ิหารจ ัดการในภาคร ัฐการป ้องก ันการท ุจร ิตประพฤต ิชอบ                   

และธรรมาภิบาลในสังคม 
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือการพัฒนา 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2561-2565) 

ว ิส ัยท ัศน ์  (Vision) :ประต ูการค ้าส ู ่สากล โดดเด ่นว ัฒนธรรมล ้านนา ด ิน น ้ำ ป่า                 
สมบูรณ์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข 

พันธกิจ (Mission) : 
1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที ่ยว และโลจิสติกส์                            

เชื่อมโยงสู่สากล ให้มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกร อุตสาหกรรม          

เพ่ือเพ่ิมพูนมูลค่า 
3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนา 

ตะวันออกดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ 
   4. อนุร ักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์ ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ : 
“ประตูการค้าสู่สากลบนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์” 

เป้าประสงค์หลัก (Goal) 
1. เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) 
2. เพ่ิมรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยังประเทศ GMS, AC และประเทศอ่ืน เๆพ่ิมข้ึน 

 
3. เพ่ิมผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมนำสินค้าเกษตร    

และอุตสาหกรรมสู่ตลาดโลก 
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4. พัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และคุณค่าสินค้าและบริการเน้น 
ฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมรายได้ 

5. รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติสร้างภาคีในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    
ให้เกิดความยั่งยืนและเตรียมพร้อมรับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และกรอบความร่วมมือประชาคมอาเซียน 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2561 – 2565  
        วิสัยทัศน์ (Vision)  

“เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข”  
        พันธกิจ (Mission)  

1) สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป 
เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ โดยสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิตได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
การบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การพัฒนาที่ดินให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2) จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ ทุนทางสังคมของล้านนา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์การจัดการศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ  

3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
4) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ปกติและชายแดน ปูองกันและปราบปราม

ปัญหายาเสพติด และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
5) ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  

เป้าประสงค ์(Goal)  
6) เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า 

การลงทุน บริการโลจิสติกส์ การเกษตร การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 
และ GMS  

7) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมท่ีมีคุณภาพ  

8) เพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
และ                 มีคุณภาพ  

9) เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ปกติและแนวชายแดน 
        ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย แบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

10) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS  

11) การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
12) การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิง

คุณภาพ  
13) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  
14) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน  
15) การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
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          1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2565)  
        วิสัยทัศน์ (Vision)  

“ยึดหลักธรรมาภิบาล ทำงานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์ร่วมเศรษฐกิจการค้า พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน                    
มีความสุข”  
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย แบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS  
2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
3) การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข  
4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน  
6) การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
1.6 แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง (พ.ศ.2561 – 2565) 

    วิสัยทัศน์ (Vision) 
“สันกลางวิถีธรรม วิถีไทย วิถีพอเพียง” 

     พันธกิจ (Mission)   
1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชน 
 2) ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั ่นคงและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือต่างๆ ตามแนวทางการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
 6) การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 7) ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่เพ่ือรองรับการกระจายอำนาจ
รัฐสู่ท้องถิ่น 
 8) ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเอง 
 9) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
    จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1) ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อ ความต้องการของประชาชน 
 2) ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3) จัดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุลทางธรรมชาติ 
 4) ดำเนินการเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชนเพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  

6) สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา และแก้ไขปัญหาของ
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 7) ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่เพ่ือรองรับการกระจายอำนาจ
รัฐสู่ท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8) เพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้สามารถบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 9) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กรและการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น มีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กร 
    ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้กำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

    1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา มีกลยุทธ์การพัฒนา ดังนี้ 
  1.1 ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน 
        1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจและความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
        1.3 ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความสำคัญกับ                    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน เพ่ือรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
        1.4 พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรทางการศึกษา ผู้สอนภาษาต่างประเทศ และความรู้เกี่ยวกับ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน พร้อมได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        1.5 สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่
คำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา 

1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สื่อสร้างสรรค์ สื่อปลอดภัย
และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง และดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างเป็นสุข 

    2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต มีกลยุทธ์การพัฒนา ดังนี้ 
  2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
  2.2 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานป้องกันและแก้ไขปัญหา          
ยาเสพติดงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการให้ความสำคัญกับระบบเดือนภัยที ่เกิดจาก                    
ภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น 
  2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมจารีตประเพณี 
สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมล้านนา ของตำบลสันกลาง 
  2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
สนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว 
ชุมชน และสังคมการบริหารจัดการกลุ่มด้วยวิธีสหกรณ์ 
  2.5 ส่งเสริม สนับสนุน การทะนุบำรุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

2.6 ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬาและนันทนาการการสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว  
การรักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อบริการประชาชน 
  2.8 ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพอนามัยและช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน 
  2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน การฟ้ืนฟู ควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุมโดย
การมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย 
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    3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และการเกษตร มีกลยุทธ์การพัฒนา 
ดังนี้ 
  3.1 ส่งเสริมสนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ เชิงเกษตร สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
  3.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมีคุณภาพ และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวใน
ชุมชนตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
  3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ การปลูก
พืชเศรษฐกิจ สัตว์เศรษฐกิจ ได้อย่างทั่วถึงและถูกหลักวิธี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.4 การพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบบริหารจัดการน้ำ และสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการน้ำ
อย่างเป็นระบบ  เพื่อการเกษตรที่เหมาะสม 
  3.5 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้ทางวิชาการ วัสดุ อุปกรณ์ ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์                 
ปุ๋ยชีวภาพ  และยาปราบศัตรูพืชจากสมุนไพร เพ่ือใช้ในการเกษตร 

3.6 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรและความรู้สมัยใหม่ ควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และเกิด
แนวทางในการนำไปสู่วิสาหกิจชุมชน การส่งออกผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ ตลอดจนการเพิ่มมูลค่า
ของสินค้า นำไปสู่อุตสาหกรรมในครัวเรือนและชุมชน เพ่ือรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

    4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกลยุทธ์การ
พัฒนา ดังนี้ 

4.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
  4.2 ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.3 สร้างจิตสำนึกโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำฝายต้นน้ำ (Check Dam) เพื่อชะลอการไหลของน้ำและ
ตะกอนเสริมความสมบูรณ์ของป่า  

    5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีกลยุทธ์การพัฒนา ดังนี้ 
           5.1 ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ      
ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน 
          5.2 สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้ำ สะพาน และโครงสร้างพื้นฐาน              
ที่จำเป็น 
  5.3 ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้มีน้ำ
เพียงพอต่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค 

    6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร มีกลยุทธ์การพัฒนา ดังนี้ 
  6.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

6.2 เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ บนพื ้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและ                   
การยอมรับของทุกภาคส่วน 
  6.3 พัฒนาขีดความสามารถ เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในด้านการคลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย
และประชาชนมีส่วนร่วม ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น ทั้งนี้เพื่อการแก้ไขปัญหา
ของประชาชนและการให้การบริการที่มีประสิทธิภาพ 

6.4 พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อาคาร สถานที่ และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนา                
ระบบจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  6.5 พัฒนา สนับสนุน ตลอดจนการรบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและ                  
เกิดประสิทธิผล 

6.6 เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพ่ือให้เกิด 
ความร่วมมือและการบูรณการร่วมกัน 
  6.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในตำบล และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

1.7 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
     1. การวิเคราะห์กรอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาศักยภาพในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เพื่อประเมินสภาพ      
การพัฒนาในปีปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคต เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือ
ข้อจำกัดเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis     
เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางในภาพรวม ดังนี้ 

    จุดแข็ง (Strength : S) 
  1) พื้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและการประมง 
  2) มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
  3) มีศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
  4) มีเอกลักษณ์ล้านนาด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา 

5) ประชาชน ชุมชน ให้ความร่วมมือ การสนับสนุน ตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหาร              
ส่วนตำบล 
  6) เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย มีน้ำสำหรับการเกษตรตลอดปี 

7) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม  
8) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  
9) การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย  

    จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
  1) ประชาชนส่วนใหญ่ มีฐานะยากจน ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  2) เกิดภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น 
  3) ปัญหาทางสังคม ได้แก่ ยาเสพติด โรคเอดส์ ผู้พิการ เด็กด้อยโอกาส 
  4) แรงงานไม่มีคุณภาพ ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
  5) การจัดการด้านการตลาด การผลิต และรูปสินค้า ไม่มีประสิทธิภาพ 
  6) ระบบสารสนเทศยังไม่ทั่วถึง และไม่มีประสิทธิภาพ  

7) มีฟาร์มปศุสัตว์จำนวนมากแต่ขาดการจัดการอย่างถูกวิธี ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียและ               
มลพิษทางกลิ่น  ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน  
  8) ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 

9) งบประมาณมีจำนวนจำกัด มีรายได้ท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการพัฒนา  
10) เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา  

    โอกาส (Opportunity - O) 
  1) รัฐให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 
  2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ   
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เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุน  
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล 
  3) รัฐบาลให้ความสำคัญในการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจน 
  4) รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  5) รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และถ่ายทอด
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากข้ึน 

6) การแก้ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล  
7) การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  

    อุปสรรค (Treat : T) 
  1) กฎระเบียบบางฉบับ ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันที 
  2) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เช่น ราคาน้ำมัน ดอกเบี ้ยเงินกู ้ฯ ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจำวันของประชาชน 
  3) งบประมาณที่มีอยู ่อย่างจำกัด ทำให้การดำเนินการโครงการที ่ต้องใช้งบประมาณสูง        
ไม่สามารถดำเนินการได้  
  4) ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติทำให้ประชาชนในท้องถิ ่นมีว ิถ ีช ีวิต                        
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 

5) ห่วงระยะเวลาในการจัดสรร/เบิกจ่ายเงินอุดหนุนของรัฐบาลล่าช้าไม่แน่นอน  
6) ค่าครองชีพสูง  
7) ภาวะวิกฤตการณ์ราคาสินค้าแพง  
8) ตลาดสินค้าการเกษตรมีความต้องการไม่แน่นอน  
9) เหตุการณ์บ้านเมืองและสถานการณ์ทางการเมืองมีความไม่แน่นอน  
10) สภาวะอากาศและฤดูกาลเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลต่อภาคเกษตรกรรมมาก     

      2.การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
1) การพัฒนาด้านการศึกษาได้ให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษา เน้นการพัฒนาเด็ก เพ่ือเป็นรากฐาน    

ในอนาคต ส่งเสริมการเรียนรู้คู ่คุณธรรม รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม
ทางด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีของไทย เช่น ประเพณีสงกรานต์ 
(รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ) ประเพณีวันเข้าพรรษา สนับสนุนประเพณีสำคัญทางศาสนา และร่วมสนับสนุนจัดงานรัฐ
พิธีต่าง ๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันปิยมหาราช มีการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบล ให้การ
สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับอำเภอและจังหวัด 
รวมทั้งให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การแพร่  
ระบาดและป้องกันโรคติดต่อ ให้การสนับสนุนการฉีดน้ำยาพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันยุงลาย (โรคไข้เลือดออก)  
เป็นต้น 

3) การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้มีการ
ส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้กับราษฎรมีรายได้เสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว สนับสนุนให้ประชาชนดำเนิน
ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ 
สนับสนุนกองทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบล 

4) การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการบูรณาการร่ วมกับหน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ เพื่อดำเนินการปลูกป่า สร้างแนวกันไฟป่า สร้างฝายชะลอน้ำ ขุดลอกลำห้วยต่าง ๆ และการรณรงค์ห้าม
มิให้มีการเผาป่า  เพื่อคงสภาพพ้ืนที่ป่าให้อุดมสมบูรณ์ โดยได้พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมดุลพร้อมทั้งมีการ
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ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี ่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มีการก่อสร้าง การสำรวจ การปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และ                  
สิ่งสาธารณูปโภค เช่น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้าง
ระบบกรองน้ำประปาภูเขา การขยายเขตไฟฟ้า การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลสันกลาง สำรวจการพัฒนาแหล่งน้ำภายในตำบลเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร มีการ                  
ขุดลอกแหล่งน้ำต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมแหล่งน้ำต้นทุน และประโยชน์ในการเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

6) การพัฒนาด้านการเม ืองการบร ิหาร การส ่งเสร ิมการบร ิหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี  ม ีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางให้ประชาชนได้รับทราบ
อย่างต่อเนื่องและหลากหลายช่องทาง เช่น เว็ปไซต์ประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จัดทำวารสาร
ประชาสัมพันธ์ประจำทุกเดือน จัดทำรายงานผลการดาเนินงานประจำปี  การจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่มีการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้ง
แต่งตั้งประชาคมหมู่บ้านเข้าร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกตามหลักธรรมาภิบาลและการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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                           ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็น
ส ื ่อสำหร ับการต ิดตามและประเม ินผล เพ ื ่อใช ้ในการรวบรวมข ้อม ูลแผนพัฒนาท ี ่ ได ้กำหนดขึ้น                           
ซ่ึงมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็น
และสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพ
แผนแบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    
แบบต ัวบ ่งช ี ้ของการปฏ ิบ ัต ิงาน แบบบ ันท ึกข ้อม ูล แบบรายงาน เพ ื ่อนำไปว ิ เคราะห ์ทางสถ ิติ                        
และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม          
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565                        
รอบเด ือนธ ันวาคม พ.ศ.2565 (ระหว ่างเด ือนต ุลาคม พ.ศ.2564 ถ ึง เด ือนก ันยายน พ.ศ.2565)                               
ค ื อก า รปร ะ เ ม ิ น ผล ใน เ ช ิ ง ป ร ิ ม า ณ โด ย ใช ้ แ บบต ิ ด ต า มแ ล ะปร ะ เ ม ิ นผลแ บบ  1  –  3 / 1                                 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา             
โดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
          คร้ังที ่1   รอบเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2565  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถงึเดือน กนัยายน พ.ศ. 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ  

คู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และการติดตามประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ 1 – 3/1 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
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1.  วัตถุประสงค์ของแบบ  

 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน

การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่า ดำเนินการครบถ้วนทุกข้ันตอน มากน้อยเพียงใด อย่างไร 

2.  ประโยชน์ 

 เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองและสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ซึ ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) ใช้ในการประเมินผล             

การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำ

แผนยุทธศาสตร์ที ่ถ ูกต้องหรือไม่  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นแต่ล ะท้องถิ ่นเป็นผู ้กรอกข้อมูล                  

และส่งมาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล 

3.  ระยะเวลาในการติดตาม 

 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการประเมิน

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งที่มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

จะมีกำหนดระยะเวลาในการจัดทำแผนแตกต่างกันไป 

4.  เอกสารประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบด้วย 
 

     แบบท่ี 1  การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา 

                      ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  
- แบบการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  
    แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

-  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

- ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

- ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ในภาพรวม 

- ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

 

 

 

แบบท่ี 1  การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แบบท่ี  1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์

แล้ว 

 

แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

สำหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
 เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
    3.5 กลยุทธ ์ (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงานการพัฒนา (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวม 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบท่ี 1  การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสันกลาง  
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ปา่ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 

20 
3 
 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 2 
 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐาน เช่น   การคมนาคม ขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 
 

 
5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น              
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

(2) 2 
 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 2 
 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 
 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 
 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่ โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ 
ร่วมทำ  ร่วมตดัสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษา หารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา    
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
 2. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ   
 
  

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง  
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถิ่น  
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และ Thailand 4.0 
 

15 
(2) 

13 
2 
 
 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใชผ้ลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

(1) 0 

(3) การวิเคราะห์ทางสงัคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นตน้ 
 

(2) 2 
 
 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม่ต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นตน้ 
 

(2) 2 
 
 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้น การประดษิฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนา 
 

(2) 1 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจบุันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ดว้ยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่    
S-Strength (จุดแข็ง) Weakness  (จุดอ่อน)   
O-Opportunity  (โอกาส) และ T-Threat 
(อุปสรรค) 
 

(2) 2 
 
 
 

 
 
 
 

28



 
 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
2. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 
 
 

(7) สรุปประเดน็ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพืน้ที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหา
สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา     
แนวทางการแก้ปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา 
การกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2) 2 
 

(8) สรุปผลการดำเนนิงานตามงบประมาณที่ได้รับ 
และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2561-2565 เช่น สรุปสถานการณ ์
การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณการประเมินผลการนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมิน 
ประสิทธผิลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) 1 
 

9) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2565 เช่น ผลทีไ่ด้รับ/ผลที่สำคัญ 
ผลกระทบ และสรปุปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน 
ที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561-2565 

(1) 1 
 

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพฒันาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

65 
(10) 

57 
8 
 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยทุธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 
 

(10) 8 
 

สอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล                     
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
และ Thailand 4.0 
 

(10) 8 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต ่
ละประเดน็กลยุทธ ์
 
 
 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
(Positioning) 
 
 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส       
และศักยภาพที่เปน็ลักษณะเฉพาะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพนัธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 

(5) 5 
 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้อง
ทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะน้าไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ หรือ 
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิง่ที่จะดำเนินการ 
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นัน้ 
 

(5) 5 
 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยทุธ์ที่จะเกิดขึ้น   
มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีช่ัดเจน 
 

(5) 5 
 

 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึง่เกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง     
ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยทุธศาสตร์ 
 

(5) 5 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
กำหนดจุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือ
แผนงานที่เกิดจากเปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย กลยทุธ์ จุดยนืทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา 
ท้องถิ่นในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ีโดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกลา่ว 
 

(5) 5 
 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสูก่ารพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกิดผลผลิต /โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยทุธศาสตร์             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

(5) 4 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3.10 ผลผลิต/โครงการ 
 
 
 

ผลผลติ/โครงการ เปน็ผลผลิตทีเ่ป็นชุดหรือเป็น
โครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เปน็ต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำ 
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิน่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 5 
 

รวมคะแนน 100 91 
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แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  

(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565 ) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์พัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
   5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   
         แห่งชาติ 

(5) 

   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
         ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
   5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.การสรุปสถานการณ ์
การพัฒนา 
 
  

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทีม่ีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ 
ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 
 

10 10 
 

 

2. การประเมินผล    
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏบิัติใน 
เชิงปริมาณ 
 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้
วัดผลในเชงิปริมาณ เช่น การวดัจำนวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ ผลผลตินั่นเองว่าเปน็ไป
ตามที่ตั้งเปา้หมายเอาไว้หรือไมจ่ำนวนที่ดำเนินการ
จริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไมส่ามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่น ตามอำนาจหนา้ที่ทีไ่ด้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ดำเนนิการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
 

10 5 
 
 

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ไปปฏิบตัิ ในเชิงคุณภาพ 
 
 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพ คือ การนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการใน
พื้นที่นัน้ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ 
และเป็นไปตามอำนาจหนา้ที่หรือไม่ ประชาชน      
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์  การดำเนนิ 
การต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสทิธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏบิัติราชการตามทีไ่ดร้ับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ดำเนนิการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 

10 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
4.แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้                    
SWOT Analysis/Demand(Demand Analysis)     
/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ  
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน                
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น        
(ด้านการเกษตรและแหล่งนำ้) 
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5. โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
 
 
 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
ชัดเจน นำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ 
ขององค ์กรปกครองส ่ วนท ้องถ ิ ่ นท ี ่ กำหนดไว้             
ชื ่อโครงการมีความชัดเจน มุ ่งไปเรื ่องใดเรื ่องหนึ่ง   
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
 

60 
(5) 

 
5 
 

  

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
ต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหต ุผล 
วิธ ีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์       
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

(5) 5 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร 
กล ุ ่ ม เ ป ้ า หม ายค ื อ อะ ไ ร  ม ี ผ ลผล ิ ต อย ่ า ง ไ ร 
กลุ ่มเป ้าหมาย พื ้นที ่ดำเน ินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน 
เร ิ ่มต ้นในช ่วงเวลาใดและจบลงเม ื ่อไร  ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 

(5) 5 
 

 

โครงการสอดคล้องกับ 
(1) ความมั่นคง           
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน               
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน              
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม   
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 
 
 
 

(5) 4 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย                     
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579  
(5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ 
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา  
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ        
(3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม                 
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็น
เมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 4 
 
 

 

โครงการม ีล ั กษณะหร ื อสอดคล ้ องก ับการ
ปร ับเปลี ่ยนโครงสร ้างเศรษฐกิจไปสู ่  Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ทำน้อยได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่ 
สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม         
 (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด ้ านเกษตรเทคโนโลย ีช ี วภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(5) 4 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยก
ส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 
 

(5) 5 
 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือ การ
เสริมสร้างให้
ประเทศชาติ 
ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วม
ดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
(LSEP) 
 

(5) 5 
 

5.9 งบประมาณ  
มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลัก
สำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่  
(1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)      
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(4)ความยุติธรรม (Equity)                       
 (5) ความโปร่งใส (Transparency) 
 

(5) 5 
 

 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมี
ความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้
ในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า
หรือไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ  
เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบ
อ่ืนๆ 
 

(5) 
 

5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5.11 มีการกำหนด 
ตัวช้ีวัด(KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key 
Performance Indicator : KPI) 
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น    
การกำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยละ    
การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่
เกิดท่ีสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์                
คาดว่าจะได้รับ) 
 

(5) 5 
 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ 
ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็น
จริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
 
 
 
 
 
 

(5) 5 
 

 

รวมคะแนน 100 84 
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1.  วัตถุประสงค์ของแบบ  
 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นรายไตรมาส เป็นเครื ่องมือหนึ่ง            

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด  โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ 

(1) การติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบเดือน ธันวาคม 

(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 – เดือน กันยายน พ.ศ. 2565) 

 (2) ผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

2.  ประโยชน์ 
      (1)  เป็นเครื่องมือสำหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะนำไปใช้เป็น

เครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี และโครงการที่ได้รับเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ ่งนอกจากจะทำให้รับทราบถึงสถานการณ์ในการดำเนินงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็ น 

“สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ 

      (2)  เป็นเครื่องมือสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring 

and Evaluation Unit : M&E Unit) เพ่ือใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาพรวม 

3.  ระยะเวลาในการติดตาม 
 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการติดตามผลการ

ดำเน ินงานขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น  12 เด ือน โดยเร ิ ่มต ั ้ งแต่  เด ือนต ุลาคม พ.ศ.2564                           

ไปจนถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
          แผนงานการศึกษา

งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) ดําเนินการ (บาท) ไม่ได้ดําเนินการ (บาท)

1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(กองการศึกษาฯ)

20,000.00 0.00 0.00 0.00  20,000.00

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 444,600.00 0.00 0.00 316,819.00 127,781.00

-ค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 308,700.00

-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 135,900.00

(กองการศึกษาฯ)

3 ค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนต้นกล้าตําบลสันกลาง           

(กองการศึกษาฯ)

50,000.00 0.00 0.00 49,940.00 60.00

4 อุดหนุนโรงเรียนในตําบลสันกลางเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน 

(กองการศึกษาฯ)

1,646,400.00 0.00 0.00 1,617,000.00 29,400.00

5 อุดหนุนโครงการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงโรงเรียนสันกลางวิทยา (กองการศึกษาฯ)

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

6 อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสันกลางวิทยา 

(กองการศึกษาฯ)

78,000.00 0.00 0.00 78,000.00 0.00

7 อุดหนุนโครงการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงโรงเรียนบ้านป่าต้าก (กองการศึกษาฯ)

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

8 อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านป่าต้าก 

(กองการศึกษาฯ)

78,000.00 0.00 0.00 78,000.00 0.00

9 อุดหนุนโครงการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงโรงเรียนบ้านถ้ํา (กองการศึกษาฯ)

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ
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งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) ดําเนินการ (บาท) ไม่ได้ดําเนินการ (บาท)

ที่ โครงการ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

10 อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านถ้ํา       

(กองการศึกษาฯ)

78,000.00 0.00 0.00 78,000.00 0.00

11 อุดหนุนโครงการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารี          

(โรงเรียนบ้านป่าต้าก) (กองการศึกษาฯ)

30,000.00 0.00 0.00 23,090.00 6,910.00

12 อุดหนุนโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตําบล     

สันกลาง (โรงเรียนบ้านถ้ํา) (กองการศึกษา)

40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00

13 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองพาน" 

(Phan Story)

0.00 22,600.00 0.00 22,500.00 100.00

รวม 2,633,000.00 22,600.00 0.00 2,471,349.00 184,251.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 2,633,000.00 22,600.00 0.00 184,251.00

13 โครงการ
12 โครงการ

2,471,349.00 

จํานวนโครงการ 
ดําเนินการ 

1 โครงการ

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 9/65 -12 เม.ย.65 โอนมาจาก ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาฯ จํานวน 22,600 บาท

ไมไดดําเนินการ
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

         แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) ดําเนินการ (บาท) ไม่ได้ดําเนินการ (บาท)

1 ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน      

(สํานักปลัด อบต.)

10,000.00 0.00 9,400.00 600.00 0.00

2 ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มศักยภาพงานด้านสาธารณภัย    

(สํานักปลัด อบต.)

30,000.00 0.00 15,700.00 14,300.00 0.00

3 ค่าใช้จ่ายในโครงการซักซ้อมแผ่นดินไหวและระงับอัคคีภัยใน

สถานศึกษา (สํานักปลัด อบต.)

22,000.00 0.00 0.00 20,660.00 1,340.00

4 ค่าใช้จ่ายในโครงการขุดบ่อภัยแล้ง สระเก็บน้ําแก้ไขปัญหาภัย

แล้งในพื้นที่ตําบลสันกลาง (กองช่าง)

150,000.00 0.00 100,000.00 0.00  50,000.00

5 ค่าใช้จ่ายในโครงการซักซ้อมหนีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กอง

การศึกษาฯ)

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00

รวม 212,000.00 0.00 125,100.00 35,560.00 51,340.00
         แผนงานการศึกษา

งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) ดําเนินการ (บาท) ไม่ได้ดําเนินการ (บาท)

1 ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ตําบลสันกลาง          

(กองการศึกษาฯ)

60,000.00 0.00 60,000.00 0.00  0.00

ที่ โครงการ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

ที่ โครงการ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

*โอนลด ครั้งที่ 13/65 -12 ก.ค.65 โอนเพิ่มให้กับ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) จํานวน 100,000 บาท

*โอนลด ครั้งที่ 17/65 -2 ก.ย.65 โอนเพิ่มให้กับ ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่ายยุวชนตําบลสันกลาง (ตามรอยพ่อ) (กองการศึกษาฯ) จํานวน 15,000 บาท

*โอนลด ครั้งที่ 12/65 -29 มิ.ย.65 โอนเพิ่มให้ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงานประมวลผล *  จํานวน 1 เครื่อง กองการศึกษาฯ) จํานวน 22,000 บาท

*โอนลด ครั้งที่ 12/65 -29 มิ.ย.65 โอนเพิ่มให้ ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทําของ  และค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล ขับรถกู้ภัย (สํานักปลัด) จํานวน 8,000 บาท

*โอนลด ครั้งที่ 12/65 -29 มิ.ย.65 โอนเพิ่มให้ ค่าลงทะเบียน (กองการศึกษาฯ) จํานวน 30,000 บาท

*โอนลด ครั้งที่ 12/65 -29 มิ.ย.65 โอนเพิ่มให้ ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทําของ  และค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล ขับรถกู้ภัย (สํานักปลัด) จํานวน 15,700 บาท

*โอนลด ครั้งที่ 12/65 -29 มิ.ย.65 โอนเพิ่มให้ ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทําของ  และค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล ขับรถกู้ภัย (สํานักปลัด) จํานวน 9,400 บาท
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งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) ดําเนินการ (บาท) ไม่ได้ดําเนินการ (บาท)

ที่ โครงการ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

2 ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่ายยุวชนตําบลสันกลาง (ตามรอยพ่อ) 

(กองการศึกษาฯ)

120,000.00 125,000.00 100,000.00 145,000.00 0.00

3 ค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมไทยอนุรักษ์มรดก

โลก (กองการศึกษาฯ)

80,000.00 0.00 80,000.00 0.00  0.00

4 โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

อําเภอพาน (กองการศึกษาฯ)

10,000.00 0.00 0.00 0.00  10,000.00

รวม 270,000.00 125,000.00 240,000.00 145,000.00 10,000.00
         แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) ดําเนินการ (บาท) ไม่ได้ดําเนินการ (บาท)

1 ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศที่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (สํานักปลัด อบต.)

10,000.00 0.00 0.00 0.00  10,000.00

2 ค่าใช้จ่ายในโครงการการป้องกันและระงับโรคติดต่อ (สํานักปลัด

 อบต.)

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00  0.00

3 ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก

หญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา

ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย

ราชนารี (สํานักปลัด อบต.)

63,000.00 0.00 0.00 57,820.00 5,180.00

ที่ โครงการ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

*โอนลด ครั้งที่ 7/65 -11 มี.ค.65 โอนเพิ่มให้ โครงการป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง (กองการศึกษาฯ) จํานวน 100,000 บาท

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 17/65 -2 ก.ย.65 โอนมาจาก ค่าใช้จ่ายในโครงการซักซ้อมหนีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ) จํานวน 15,000 บาท

*โอนลด ครั้งที่ 17/65 -2 ก.ย.65 โอนเพิ่มให้กับ ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่ายยุวชนตําบลสันกลาง (ตามรอยพ่อ) (กองการศึกษาฯ) จํานวน 80,000 บาท

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 17/65 -2 ก.ย.65 โอนมาจาก ค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมไทยอนุรักษ์มรดกโลก (กองการศึกษาฯ) จํานวน 80,000 บาท

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 17/65 -2 ก.ย.65 โอนมาจาก ค่าใช้จ่ายในโครงการการป้องกันและระงับโรคติดต่อ (สํานักปลัด อบต.) จํานวน 30,000 บาท

*โอนลด ครั้งที่ 17/65 -2 ก.ย.65 โอนไปเพิ่มให้ ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่ายยุวชนตําบลสันกลาง (ตามรอยพ่อ) (กองการศึกษาฯ) จํานวน 30,000 บาท
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งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) ดําเนินการ (บาท) ไม่ได้ดําเนินการ (บาท)

ที่ โครงการ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

4 เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชดําริด้านสาธารณสุข อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

จํานวน 18 หมู่บ้าน (สํานักปลัด อบต.)

360,000.00 0.00 0.00 0.00  360,000.00

5 โครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community 

Isolation) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอ (ศปก.อ.) อําเภอ

พาน จังหวัดเชียงราย (สํานักปลัด อบต.)

0.00 60,000.00 0.00 40,483.06 19,516.94

6 โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และจัดทําถัง

ขยะเปียกลดโลกร้อน

0.00 134,000.00 0.00 132,350.00 1,650.00

รวม 463,000.00 60,000.00 30,000.00 98,303.06 394,696.94
         แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) ดําเนินการ (บาท) ไม่ได้ดําเนินการ (บาท)

1 ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด       

(สํานักปลัด อบต.)

20,000.00 0.00 0.00 13,560.00 6,440.00

2 ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ

ในตําบลสันกลาง (สํานักปลัด อบต.)

40,000.00 0.00 0.00 0.00  40,000.00

3 ค่าใช้จ่ายในโครงการร้อยรวมคน 3 วัย สานสายใยรักแห่ง

ครอบครัว (กองการศึกษาฯ)

80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00

4 ค่าใช้จ่ายในโครงการวิถีชนบทกับการเลี้ยงปูนา (สํานักปลัด อบต.) 25,000.00 0.00 0.00 0.00  25,000.00

5 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมผู้นําและประชาชนเพื่อให้รับรู้เรื่อง

หลักประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่ในกฎหมาย/ข้อกําหนดที่

เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

(สํานักปลัด อบต.)

30,000.00 0.00 0.00 16,300.00 13,700.00

ที่ โครงการ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 1/65 -20 ธ.ค.64 โอนมาจาก เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สํานักปลัด อบต.) จํานวน 60,000 บาท

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 13/65 -12 ก.ค.65 โอนมาจาก เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สํานักปลัด อบต.) จํานวน 134,000 บาท
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งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) ดําเนินการ (บาท) ไม่ได้ดําเนินการ (บาท)

ที่ โครงการ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

6 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมเรียนรู้

ด้านอาชีพตามแนวพระราชดําริและศูนย์ศิลปาชีพ (สํานักปลัด 

อบต.)

229,400.00 0.00 0.00 0.00  229,400.00

7 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมการอาชีพการจัดดอกไม้สดใน

งานพิธีต่างๆ (สํานักปลัด อบต.)

30,000.00 0.00 0.00 29,250.00 750.00

8 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสร้างอาชีพการทําเครื่องดื่ม (กาแฟ

พื้นบ้าน) (สํานักปลัด อบต.)

25,000.00 0.00 0.00 17,419.00 7,581.00

9 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสร้างอาชีพการทําเบเกอรี่เบื้องต้น   

(สํานักปลัด อบต.)

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

10 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาหมอเมืองกับ

สมุนไพรในบ้าน (สํานักปลัด อบต.)

25,000.00 0.00 0.00 22,390.00 2,610.00

11 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุตําบลสันกลางกับ

การพัฒนาท้องถิ่น (สํานักปลัด อบต.)

6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00

12 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับ

การพัฒนาท้องถิ่น ทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(สํานักปลัด อบต.)

34,500.00 0.00 10,350.00 24,150.00 0.00

13 ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างรอยยิ้มวิถีสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุตําบล

สันกลาง (สํานักปลัด อบต.)

100,000.00 0.00 0.00 93,792.00 6,208.00

14 ค่าใช้จา่ยในโครงการโรงเรียนครอบครัวสานสายใยสู่ชุมชนตําบล

สันกลาง (สํานักปลัด อบต.)

25,000.00 0.00 0.00 0.00  25,000.00

15 ค่าใช้จ่ายในโครงการวันแม่แห่งชาติ  (สํานักปลัด อบต.) 60,000.00 0.00 0.00 33,800.00 26,200.00

16 ค่าใช้จ่ายในโครงการวันสตรีไทย (สํานักปลัด อบต.) 30,000.00 0.00 0.00 0.00  30,000.00

17 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสถานีกู้ชีพปลา (สํานักปลัด อบต.) 22,400.00 0.00 0.00 22,400.00 0.00

*โอนลด ครั้งที่ 12/65 -29 มิ.ย.65 โอนเพิ่มให้กับ ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทําของ และค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล ขับรถกู้ภัย (สํานักปลัด อบต.) จํานวน 10,350 บาท
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งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) ดําเนินการ (บาท) ไม่ได้ดําเนินการ (บาท)

ที่ โครงการ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

18 โครงการเสวนาเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ประชาสังคม/ประชาชน

0.00 5,100.00 0.00 5,100.00 0.00

รวม 802,300.00 0.00 10,350.00 379,061.00 412,889.00
         แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม

งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) ดําเนินการ (บาท) ไม่ได้ดําเนินการ (บาท)

1 ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตําบลสัน

กลาง ต่อต้านยาเสพติด (กองการศึกษาฯ)

160,000.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00

2 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี แห่เทียนพรรษา

ตําบลสันกลาง (กองการศึกษาฯ)

60,000.00 0.00 0.00 22,240.00 37,760.00

3 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ ประเพณีภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม (กองการศึกษาฯ)

50,000.00 0.00 0.00 35,000.00 15,000.00

4 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีชน

เผ่า ตําบลสันกลาง (กองการศึกษาฯ)

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

5 ค่าใช้จ่ายในโครงการสรงน้ําพระธาตุดอนมูล (กองการศึกษาฯ) 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

6 ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาข่วงวัฒนธรรม

พื้นบ้านล้านนา (สํานักปลัด อบต.)

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00  0.00

7 ค่าใช้จ่ายในโครงการแห่ธรรมหลวง เทศน์มหาชาติ พระธาตุดอน

มูล (กองการศึกษาฯ)

40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00

8 โครงการป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00  0.00

9 โครงการจัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด    25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

ที่ โครงการ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 7/65 -11 มี.ค.65 โอนมาจาก ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่ายยุวชนตําบลสันกลาง (ตามรอยพ่อ) (กองการศึกษาฯ) จํานวน 100,000 บาท

*โอนลด ครั้งที่ 12/65 -29 มิ.ย.65 โอนเพิ่มให้กับ ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทําของ และค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล ขับรถกู้ภัย (สํานักปลัด อบต.) จํานวน 100,000 บาท

*โอนลด ครั้งที่ 14/65 -11 ส.ค.65 โอนเพิ่มให้กับ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สํานักปลัด อบต.) จํานวน 100,000 บาท

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 2/65 -21 ธ.ค.64 โอนมาจาก เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สํานักปลัด อบต.) จํานวน 5,100 บาท
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งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) ดําเนินการ (บาท) ไม่ได้ดําเนินการ (บาท)

ที่ โครงการ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

10 โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องใน

วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรมวัน

แม่แห่งชาติ ประจําปี 2565 (สํานักปลัด อบต.)

5,000.00 0.00 0.00 4,000.00 1,000.00

11 โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องใน

วโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบ

รมราชชนนี (งานพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง) (สํานักปลัด อบต.)

1,500.00 0.00 0.00 0.00  1,500.00

12 โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องใน

วโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครนิทราบรม

ราชชนนี (งานพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง) (สํานักปลัด อบต.)

1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00

13 โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องใน

วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว (สํานักปลัด อบต.)

6,250.00 0.00 0.00 4,450.00 1,800.00

14 โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวัน

คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ

เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (สํานักปลัด 

อบต.)

3,125.00 0.00 0.00 3,125.00 0.00

15 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร (สํานักปลัด อบต.)

2,250.00 0.00 0.00 0.00  2,250.00

16 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  (สํานักปลัด อบต.)

3,300.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00

17 โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช (สํานักปลัด อบต.) 2,250.00 0.00 0.00 1,150.00 1,100.00
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งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) ดําเนินการ (บาท) ไม่ได้ดําเนินการ (บาท)

ที่ โครงการ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

18 โครงการจัดกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (สํานักปลัด อบต.)

2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00

19 โครงการจัดงานข้าวใหม่ปลามัน และมหกรรมของดีอําเภอพาน 

ประจําปี 2565 (สํานักปลัด อบต.)

18,500.00 0.00 0.00 0.00  18,500.00

20 โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00

21 โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) 

ประจําปี พ.ศ.2565 (สํานักปลัด อบต.)

3,300.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00

22 โครงการข่วงวัฒนธรรมอําเภอพาน ปี 2565 (สํานักปลัด อบต.) 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

รวม 546,975.00 100,000.00 200,000.00 368,065.00 78,910.00
แผนงานงบกลาง

งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) ดําเนินการ (บาท) ไม่ได้ดําเนินการ (บาท)

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 19,632,000.00 0.00 0.00 16,581,100.00 3,050,900.00

2 เบี้ยยังชีพความพิการ 3,408,000.00 0.00 0.00 2,991,800.00 416,200.00

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 432,000.00 0.00 0.00 0.00  432,000.00

4 เงินสํารองจ่าย 400,000.00 100,000.00 0.00 229,556.00 270,444.00

5 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสันกลาง 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00

รวม 24,072,000.00 100,000.00 0.00 20,002,456.00 4,169,544.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 26,366,275.00 385,000.00 605,450.00 21,028,445.06 5,117,379.94

จํานวนโครงการ 60 โครงการ
ดําเนินการ 41 โครงการ

ไม่ได้ดําเนินการ 19 โครงการ

ที่ โครงการ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 10/65 -30 พ.ค.65 โอนมาจาก ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาฯ จํานวน 100,000 บาท

48



ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การเกษตรและอุตสหกรรม
          แผนงานการศึกษา

งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) ดําเนินการ (บาท) ไม่ได้ดําเนินการ (บาท)

1 ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวน้ําพุเย็น 

หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง  (สํานักปลัด อบต.)

30,000.00 0.00 10,000.00 0.00  20,000.00

รวม 30,000.00 0.00 10,000.00 0.00 20,000.00
         แผนงานการเกษตร

งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) ดําเนินการ (บาท) ไม่ได้ดําเนินการ (บาท)

1 คา่ใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (สํานักปลัด อบต.)

7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00

2 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม การทํา EM ball เพื่อบําบัดน้ําเสีย 

(สํานักปลัด อบต.)

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

3 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการผลิตเชื้อรากําจัดศัตรูพืช  (สํานัก

ปลัด อบต.)

38,100.00 0.00 0.00 38,100.00 0.00

4 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมทําปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทาง

การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต (สํานักปลัด อบต.)

16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00

5 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน 

(สํานักปลัด อบต.)

11,000.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00

รวม 82,100.00 0.00 0.00 82,100.00 0.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 112,100.00 0.00 10,000.00 82,100.00 20,000.00

จํานวนโครงการ 6 โครงการ
ดําเนินการ 5 โครงการ

ไม่ได้ดําเนินการ 1 โครงการ

ที่ โครงการ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

ที่ โครงการ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

*โอนลด ครั้งที่ 14/65 -11 ส.ค.65 โอนไปเพิ่มให้กับ วัสดุงานบ้านงานครัว (สํานักปลัด อบต.) จํานวน 10,000 บาท
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) ดําเนินการ (บาท) ไม่ได้ดําเนินการ (บาท)

1 ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากไฟป่า

และหมอกควัน (สํานักปลัด อบต.)

50,000.00 0.00 44,000.00 6,000.00 0.00

2 โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 (สํานักปลัด อบต.)

0.00 25,000.00 0.00 22,100.00 2,900.00

รวม 50,000.00 25,000.00 44,000.00 28,100.00 2,900.00
แผนงานการเกษตร

งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) ดําเนินการ (บาท) ไม่ได้ดําเนินการ (บาท)

1 ค่าใช้จ่ายในโครงการ รักน้ํา รักป่า รักษาแผ่นดิน ตําบลสันกลาง 

(สํานักปลัด อบต.)

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00  0.00

รวม 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) ดําเนินการ (บาท) ไม่ได้ดําเนินการ (บาท)

1 ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูล

ฝอย และขยะอื่นๆ  (สํานักปลัด อบต.)

10,000.00 0.00 0.00 9,900.00 100.00

รวม 10,000.00 0.00 0.00 9,900.00 100.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 90,000.00 25,000.00 74,000.00 38,000.00 3,000.00

จํานวนโครงการ 4 โครงการ
ดําเนินการ 3 โครงการ

ไม่ได้ดําเนินการ 1 โครงการ

ที่ โครงการ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

ที่ โครงการ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

ที่ โครงการ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 5/65 -19 ม.ค.65 โอนมาจาก ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาฯ  จํานวน 25,000 บาท

*โอนลด ครั้งที่ 16/65 -23 ส.ค.65 โอนไปเพิ่มให้กับ วัสดุจราจร (สํานักปลัด อบต.) จํานวน 5,000 บาท

*โอนลด ครั้งที่ 16/65 -23 ส.ค.65 โอนไปเพิ่มให้กับ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (สํานักปลัด อบต.) จํานวน 25,000 บาท

*โอนลด ครั้งที่ 12/65 -29 มิ.ย.65 โอนเพิ่มให้ ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทําของ  และค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล ขับรถกู้ภัย (สํานักปลัด) จํานวน 44,000 บาท
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ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) ดําเนินการ (บาท) ไม่ได้ดําเนินการ (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ (กองช่าง) 265,000.00 0.00 177,000.00 87,840.72 159.28

2 โครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา (กองช่าง) 250,000.00 0.00 0.00 249,125.89 874.11

3 โครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง (กองช่าง) 75,500.00 0.00 0.00 70,325.77 5,174.23

4 โครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน (กองช่าง) 80,000.00 0.00 0.00 75,610.19 4,389.81

5 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

หมู่ที่ 14 บ้านป่าข่าดอนชัย (กองช่าง)

44,000.00 0.00 0.00 44,000.00 0.00

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง 

(กองช่าง)

280,000.00 0.00 280,000.00 0.00  0.00

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง 

(กองช่าง)

0.00 280,000.00 0.00 279,500.00 500.00

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านผาจ้อ 

(กองช่าง)

250,000.00 0.00 0.00 249,500.00 500.00

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านร่องลึก 

(กองช่าง)

250,000.00 0.00 0.00 249,500.00 500.00

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านแม่คาว

ดวงดี (กองช่าง)

192,500.00 0.00 0.00 192,500.00 0.00

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาว

โตนพัฒนา

0.00 178,000.00 0.00 177,500.00 500.00

ที่ โครงการ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 12/65 -29 มิ.ย.65 โอนมาจาก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา (กองช่าง) จํานวน 178,000 บาท

*โอนลด ครั้งที่ 18/65 -16 ก.ย.65 โอนเพิ่มให้กับ โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ (กองช่าง) จํานวน 177,000 บาท

*โอนลด ครั้งที่ 18/65 -16 ก.ย.65 โอนเพิ่มให้กับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง (กองช่าง) จํานวน 280,000 บาท

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 18/65 -16 ก.ย.65 โอนมาจาก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง (กองช่าง) จํานวน 280,000 บาท
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งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) ดําเนินการ (บาท) ไม่ได้ดําเนินการ (บาท)

ที่ โครงการ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาว

โตนพัฒนา (กองช่าง)

288,000.00 0.00 288,000.00 0.00  0.00

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย 

(กองช่าง)

165,000.00 0.00 0.00 165,000.00 0.00

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ํา

 หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง (กองช่าง)

174,500.00 0.00 0.00 174,000.00 500.00

15 โครงการก่อสร้างประตูรั้วที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสัน

กลาง (กองช่าง)

0.00 251,000.00 0.00 250,000.00 1,000.00

16 โครงการก่อสร้างป้ายที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง 

(กองช่าง)

0.00 157,000.00 0.00 157,000.00 0.00

17 โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ําคอนกรีต หมู่ที่ 14 บ้านป่าข่าดอนชัย

 (กองช่าง)

236,000.00 0.00 0.00 235,500.00 500.00

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต หมู่ที่ 15 บ้านแม่คาว

ดวงดี  (กองช่าง)

47,500.00 0.00 0.00 47,000.00 500.00

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู 

พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 (กองช่าง)

280,000.00 0.00 0.00 279,500.00 500.00

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 

พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 9 (กองช่าง)

115,000.00 0.00 0.00 115,000.00 0.00

*โอนลด ครั้งที่ 12/65 -29 มิ.ย.65 โอนเพิ่มให้กับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา (กองช่าง) จํานวน 178,000 บาท

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 20/65 -23 ก.ย.65 โอนมาจาก ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล (สํานักปลัด อบต.) จํานวน 200,000 บาท

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 20/65 -23 ก.ย.65 โอนมาจาก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา (กองช่าง) จํานวน 51,000 บาท

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 20/65 -23 ก.ย.65 โอนมาจาก ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ําประปาหมู่บ้านและระบบประปาหมู่บา้น          
            (กองช่าง) จํานวน 54,655 บาท

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 20/65 -23 ก.ย.65 โอนมาจาก เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (กองช่าง) จํานวน 100,000 บาท

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 20/65 -23 ก.ย.65 โอนมาจาก ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน 1 ตัว (สํานักปลัด อบต.) จํานวน 2,345 บาท

*โอนลด ครั้งที่ 20/65 -23 ก.ย.65 โอนเพิ่มให้กับ โครงการก่อสร้างประตูรั้วที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง (กองช่าง) จํานวน 51,000 บาท

*โอนลด ครั้งที่ 20/65 -23 ก.ย.65 โอนเพิ่มให้กับ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง (กองช่าง) จํานวน 59,000 บาท
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งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) ดําเนินการ (บาท) ไม่ได้ดําเนินการ (บาท)

ที่ โครงการ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัววี หมู่ที่ 3 บ้านถ้ํา (กองช่าง) 230,000.00 0.00 0.00 229,500.00 500.00

22 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 16 (กองช่าง) 250,000.00 0.00 0.00 249,500.00 500.00

23 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่ทําการองค์การบริหาร

ส่วนตําบลสันกลาง (กองช่าง)

0.00 378,000.00 0.00 377,000.00 1,000.00

24 โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8  (กองช่าง)

154,000.00 0.00 0.00 153,500.00 500.00

25 โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 (กองช่าง) 230,000.00 0.00 0.00 229,500.00 500.00

26 โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 (กองช่าง) 258,000.00 0.00 0.00 257,500.00 500.00

27 โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 (กองช่าง) 310,000.00 0.00 0.00 309,500.00 500.00

28 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่  2 

(กองช่าง)

135,000.00 0.00 0.00 134,500.00 500.00

29 โครงการปรับปรุงห้อง ให้เป็นห้องปลอดฝุ่น (Safety Zone) 

(กองช่าง)

157,000.00 0.00 0.00 156,500.00 500.00

30 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8  (กองช่าง) 96,000.00 0.00 0.00 96,000.00 0.00

31 โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  (กองช่าง)

200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00

32 โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ (กองช่าง)

0.00 177,000.00 0.00 176,500.00 500.00

33 ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และสาธารณะสมบัติ (กองช่าง) 665,000.00 32,600.00 0.00 638,473.00 26,527.00

รวม 5,678,000.00 1,453,600.00 745,000.00 6,306,375.57 47,624.43

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 18/65 -16 ก.ย.65 โอนมาจาก โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ (กองช่าง) จํานวน 177,000 บาท

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 20/65 -23 ก.ย.65 โอนมาจาก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา (กองช่าง) จํานวน 59,000 บาท

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 20/65 -23 ก.ย.65 โอนมาจาก ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ําประปาหมู่บ้านและระบบประปาหมู่บา้น
 (กองช่าง) จํานวน 319,000 บาท

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 20/65 -23 ก.ย.65 โอนมาจาก วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สํานักปลัด) จํานวน 32,600 บาท
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งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) ดําเนินการ (บาท) ไม่ได้ดําเนินการ (บาท)

ที่ โครงการ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 5,678,000.00 1,453,600.00 745,000.00 6,306,375.57 47,624.43
จํานวนโครงการ 33 โครงการ

ดําเนินการ 31 โครงการ
ไม่ได้ดําเนินการ 2 โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที่  6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) ดําเนินการ (บาท) ไม่ได้ดําเนินการ (บาท)

1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา

ท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่นๆ และการลงประชามติ (สํานักปลัด

อบต.)

360,000.00 0.00 109,000.00 242,202.50 8,797.50

2 อุดหนุน อบต.เมืองพาน ในการดําเนินการตามโครงการจัดตั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอําเภอ (อําเภอพาน) (สํานักปลัด 

อบต.)

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00

3 ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง เพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข

และสนุกกับการทํางานเป็นทีม (สํานักปลัด อบต.)

300,000.00 0.00 0.00 0.00  300,000.00

4 ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

สําหรับคณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล และ

พนักงานจ้าง (สํานักปลัด อบต.)

100,000.00 0.00 0.00 0.00  100,000.00

5 ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้นําชุมชน

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง สู่การปฏิบัติงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล (สํานักปลัด อบต.)

400,000.00 0.00 0.00 365,730.00 34,270.00

6 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ

ปฏิบัติงาน เพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล (อบต.สีขาว) 

(สํานักปลัด อบต.)

30,000.00 0.00 14,610.00 0.00  15,390.00

7 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม 

กองทุนเงินทดแทนและสิทธิประโยชน์สําหรับผู้ประกันตน 

(สํานักปลัด อบต.)

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00  0.00

ที่ โครงการ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

*โอนลด ครั้งที่ 17/65 -2 ก.ย.65 โอนไปเพิ่มให้กับ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สํานักปลัด อบต.) จํานวน 10,000 บาท

*โอนลด ครั้งที่ 19/65 -21 ก.ย.65 โอนเพิ่มให้กับ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (สํานักปลัด อบต.) จํานวน 14,610 บาท

*โอนลด ครั้งที่ 10/65 -30 พ.ค.65 โอนเพิ่มให้ ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทําของ  และค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล ขับรถกู้ภัย (สํานักปลัด) จํานวน 109,000 บาท

55



งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) ดําเนินการ (บาท) ไม่ได้ดําเนินการ (บาท)

ที่ โครงการ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

8 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับ 

พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00  0.00

9 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ

ประปาหมู่บ้าน (กองช่าง)

90,000.00 0.00 0.00 0.00  90,000.00

10 ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล    

(สํานักปลัด อบต.)

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00  0.00

11 ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล 

เครื่องสูบน้ําประปาหมู่บ้านและระบบประปาหมู่บ้าน (กองช่าง)

500,000.00 0.00 373,655.00 126,345.00 0.00

รวม 2,105,000.00 0.00 807,265.00 749,277.50 548,457.50
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6 2,105,000.00 0.00 807,265.00 749,277.50 548,457.50

จํานวนโครงการ 11 โครงการ
ดําเนินการ 4 โครงการ

ไม่ได้ดําเนินการ 7 โครงการ

*โอนลด ครั้งที่ 15/65 -15 ส.ค.65 โอนไปเพิ่มให้กับ ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) จํานวน 2 เครื่อง (กองคลัง) จํานวน 70,000 บาท

*โอนลด ครั้งที่ 12/65 -29 มิ.ย.65 โอนไปเพิ่มให้กับ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* จํานวน 1 เครื่อง (กองคลัง) จํานวน 30,000 บาท

*โอนลด ครั้งที่ 20/65 -23 ก.ย.65 โอนเพิ่มให้กับ โครงการก่อสร้างประตูรั้วที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง (กองช่าง) จํานวน 200,000 บาท

*โอนลด ครั้งที่ 20/65 -23 ก.ย.65 โอนเพิ่มให้กับ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง (กองช่าง) จํานวน 319,000 บาท

*โอนลด ครั้งที่ 20/65 -23 ก.ย.65 โอนเพิ่มให้กับ โครงการก่อสร้างป้ายที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง (กองช่าง) จํานวน 54,655 บาท
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ยุทธศาสตร์ที่  6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป (ครุภัณฑ์)

งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) ดําเนินการ (บาท) ไม่ได้ดําเนินการ (บาท)

1 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานผู้บริหาร จํานวน 1 ตัว (สํานักปลัด อบต.) 0.00 4,990.00 0.00 4,990.00 0.00

2 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)  

จํานวน 1 เครื่อง (สํานักปลัด อบต.)

0.00 45,500.00 0.00 45,400.00 100.00

3 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 

จํานวน 1 เครื่อง (สํานักปลัด อบต.)

21,000.00 2,500.00 0.00 20,900.00 2,600.00

4 ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 4 ตู้ (สํานักปลัด อบต.) 23,600.00 0.00 0.00 22,800.00 800.00

5 ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานผู้บริหาร  จํานวน  1  ตัว  (สํานักปลัด อบต.) 0.00 13,900.00 0.00 13,900.00 0.00

6 ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบ 3 ขา ขนาด 24 นิ้ว จํานวน 2

 ตัว (สํานักปลัด อบต.)

11,000.00 0.00 0.00 10,980.00 20.00

7 ค่าจัดซื้อตู้ทําน้ําร้อน - น้ําเย็น แบบ 2 ก๊อก ตั้งพื้น จํานวน 2 

เครื่อง (สํานักปลัด อบต.)

16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00

8 ค่าจัดซื้อถังต้มน้ําร้อนไฟฟ้า จํานวน 2 เครื่อง (สํานักปลัด อบต.) 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00

9 ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ จํานวน 1 เครื่อง (สํานักปลัด

 อบต.)

0.00 3,300.00 0.00 3,300.00 0.00

10 คา่จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่  1  

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง  

(สํานักปลัด อบต.)

0.00 22,000.00 0.00 21,800.00 200.00

ที่ โครงการ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 4/65 -7 ม.ค.65 โอนมาจาก ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาฯ จํานวน 13,900 บาท

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 4/65 -7 ม.ค.65 โอนมาจาก ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาฯ จํานวน 4,990 บาท

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 4/65 -7 ม.ค.65 โอนมาจาก ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาฯ จํานวน 45,500 บาท

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 4/65 -7 ม.ค.65 โอนมาจาก ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาฯ จํานวน 22,000 บาท

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 4/65 -7 ม.ค.65 โอนมาจาก ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาฯ จํานวน 3,300 บาท

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 12/65 -29 มิ.ย.65 โอนมาจาก ค่าจัดทําวารสาร เอกสารต่างๆ (สํานักปลัด อบต.) จํานวน 2,500 บาท
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งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) ดําเนินการ (บาท) ไม่ได้ดําเนินการ (บาท)

ที่ โครงการ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

11 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล  

จํานวน 1 เครื่อง (สํานักปลัด อบต.)

0.00 22,000.00 0.00 21,800.00 200.00

12 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

จํานวน 2 เครื่อง (สํานักปลัด อบต.)

44,000.00 0.00 0.00 44,000.00 0.00

13 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง (สํานักปลัด 

อบต.)

0.00 7,500.00 0.00 7,490.00 10.00

14 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอ้มติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง (สํานักปลัด 

อบต.)

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00

15 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์  จํานวน 1 เครื่อง (สํานักปลัด อบต.) 0.00 6,600.00 0.00 6,600.00 0.00

16 ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มลม แบบสายพาน จํานวน 1 เครื่อง (สํานัก

ปลัด อบต.)

22,000.00 0.00 0.00 21,790.00 210.00

17 ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 2 เครื่อง (สํานักปลัด อบต.) 0.00 16,000.00 0.00 15,900.00 100.00

18 ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 5 ตัว (กองคลัง) 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00

19 คา่จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 

จํานวน 2 เครื่อง (กองคลัง)

0.00 83,000.00 0.00 82,800.00 200.00

20 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง (กอง

คลัง)

0.00 30,000.00 0.00 29,800.00 200.00

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 4/65 -7 ม.ค.65 โอนมาจาก ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาฯ จํานวน 22,000 บาท

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 4/65 -7 ม.ค.65 โอนมาจาก ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาฯ  จํานวน 7,500 บาท

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 4/65 -7 ม.ค.65 โอนมาจาก ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาฯ จํานวน 6,600 บาท

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 4/65 -7 ม.ค.65 โอนมาจาก ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาฯ จํานวน 16,000 บาท

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 12/65 -29 มิ.ย.65 โอนมาจาก โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ (กองคลัง) จํานวน 30,000 บาท

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 15/65 -15 ส.ค.65 โอนมาจาก ค่าจ้างเหมาช่วยงานกองคลัง จํานวน 13,000 บาท

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 15/65 15 ส.ค.65 โอนมาจาก โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ (กองคลัง) จํานวน 70,000 บาท
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งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) ดําเนินการ (บาท) ไม่ได้ดําเนินการ (บาท)

ที่ โครงการ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

21 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

จํานวน 1 เครื่อง (กองคลัง)

22,000.00 0.00 0.00 21,800.00 200.00

รวม 203,600.00 257,290.00 0.00 456,050.00 0.00 4,840.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ครุภัณฑ์)

งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) ดําเนินการ (บาท) ไม่ได้ดําเนินการ (บาท)

1 ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู้ (สํานักปลัด อบต.) 11,800.00 0.00 0.00 11,400.00 400.00

2 ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจําที่ ขนาด 

10 วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง (สํานักปลัด อบต.)

28,000.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00

3 คา่จัดซื้อเตียงรถเข็นฉุกเฉิน ปรับนั่ง-นอนได้ (สํานักปลัด อบต.) 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00

4 ค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลมใบไม้ จํานวน 4 เครื่อง (สํานักปลัด อบต.) 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

รวม 94,800.00 0.00 0.00 94,400.00 400.00
แผนงานการศึกษา (ครุภัณฑ์)

งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) ดําเนินการ (บาท) ไม่ได้ดําเนินการ (บาท)

1 ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว (กองการศึกษา) 5,200.00 0.00 0.00 0.00  5,200.00

2 ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด จํานวน 8 ตัว (กองการศึกษาฯ) 35,000.00 0.00 0.00 34,500.00 500.00

3 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงานประมวลผล *  

จํานวน 1 เครื่อง (กองการศึกษาฯ)

0.00 22,000.00 0.00 22,000.00 0.00

รวม 40,200.00 22,000.00 0.00 56,500.00 1 5,700.00

ที่ โครงการ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

ที่ โครงการ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

*โอนเพิ่ม ครั้งที่ 12/65 -29 มิ.ย.65 โอนมาจาก ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติตําบลสันกลาง (กองการศึกษาฯ) จํานวน 22,000 บาท
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งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) ดําเนินการ (บาท) ไม่ได้ดําเนินการ (บาท)

ที่ โครงการ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

แผนงานเคหะและชุมชน (ครุภัณฑ์)
งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) ดําเนินการ (บาท) ไม่ได้ดําเนินการ (บาท)

1 ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว (กองช่าง) 5,200.00 0.00 0.00 5,200.00 0.00

2 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

จํานวน 2 เครื่อง (กองช่าง)

44,000.00 0.00 0.00 43,800.00 200.00

3 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง (กองช่าง)

7,500.00 0.00 0.00 7,490.00 10.00

4 คา่จัดซื้อเครื่องพิมพ์ MultiFunction เลเซอร์ หรือ LED  สี 

จํานวน 1 เครื่อง (กองช่าง)

15,000.00 0.00 0.00 14,990.00 10.00

5 ค่าจัดซื้อเครื่อพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  สําหรับ

กระดาษขนาด A3  จํานวน 1 เครื่อง (กองช่าง)

6,300.00 0.00 0.00 6,290.00 10.00

รวม 78,000.00 0.00 0.00 77,770.00 230.00
แผนงานการเกษตร (ครุภัณฑ์)

งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) ดําเนินการ (บาท) ไม่ได้ดําเนินการ (บาท)

1 ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน 1 ตัว (สํานักปลัด

 อบต.)

6,500.00 0.00 2,345.00 0.00  4,155.00

รวม 6,500.00 0.00 2,345.00 0.00 4,155.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6 423,100.00 279,290.00 2,345.00 684,720.00 15,325.00

จํานวนโครงการ 34 โครงการ
ดําเนินการ 32 โครงการ

ไม่ได้ดําเนินการ 2 โครงการ

ที่ โครงการ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

ที่ โครงการ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

*โอนลด ครั้งที่ 20/65 -23 ก.ย.65 โอนเพิ่มให้กับ โครงการก่อสร้างป้ายที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง (กองช่าง) จํานวน 2,345 บาท
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โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ที่ โครงการ จํานวนเงิน เบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท)
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชร.ถ134-12 บ้านเวียงสา หมู่ที่ 18 ตําบลสันกลาง กว้าง 6 

เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ 15,000 ตารางเมตร

7,980,000.00                6,315,000.00            1,665,000.00            

เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ที่ โครงการ จํานวนเงิน เบิกจ่าย คงเหลือ
(บาท)

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชร.ถ.134-13 สายทางบ้านเวียงสา ตําบลสันกลาง - บ้านธาร

ทอง ตําบลทรายขาว กว้าง 4 เมตร ยาว 402 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,608 ตารางเมตร

 (เงินเหลือจ่าย)

965,000.00 950,000.00              15,000.00                

โครงการจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ/จ่ายจากเงินสะสม  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
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ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
ตามแผนพัฒนาฯ ป ี2565 ตามข้อบญัญตัิป ี2565 ที่เบกิจ่าย

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ด้านการศึกษา 18 3,314,000.00           13 2,633,000.00       12 2,471,349.00      7.88

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต 99 23,178,225.00         60 26,366,275.00     41 21,028,445.06     67.05

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านการทอ่งเที่ยว   36 5,620,000.00           6 112,100.00          5 82,100.00           0.26

เศรษฐกิจ การเกษตรและอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ด้านการพัฒนาทรพัยากร 12 370,000.00             4 90,000.00           3 38,000.00           0.12

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน  161 58,058,000.00         33 5,678,000.00       31 6,306,375.57      20.11

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ด้านการเมืองการบรหิาร 45 2,528,100.00           45 2,528,100.00       36 1,433,997.50      4.57

รวม 371 93,068,325.00        161 37,407,475.00    128 31,360,267.13    

สรปุจ านวนโครงการในปงีบประมาณ พ.ศ.2565
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1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ.2565 (เดือน ธันวาคม 2565) 

1.1 ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบล                
สันกลาง สำหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื ่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ ได้ผลคะแนน 91 คะแนน                       
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  

1.2 ผลการพิจารณาติดตามและประเม ินผลโครงการสำหร ับแผนพัฒนา ท้องถิ่น                 
(พ.ศ.2561-2565) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้ผลคะแนน 84 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน เนื่องจากมีการปฏิบัติครบตามรายละเอียดหลักเกณฑ์  

1.3 สรุปผลแบบติดตามตนเอง (แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสันกลาง ปรากฏว่า จำนวนโครงการที ่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)            
จำนวน 428 โครงการ ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 128 โครงการ  

2. ความเห็นซึ่งได้จากการผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล     
สันกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือน ธันวาคม 2565) 

คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มีการประชาสัมพันธ์โครงการ                    
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางดำเนินการให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง  และเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อกำหนดปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา และสนองตอบต่อ     
ความต้องการของประชาชน และให้มีการดำเนินโครงการและการรายงานผลการดำเนินของโครงการที่ดำเนินงาน 
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  

 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

ลำดับ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
1 แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์  

มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจำนวนมาก 
จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนทุกปี
และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับ
สถานะการคลังขององค์กร 

2 การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้                 
บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้า           
ไมเ่ป็นตามแผนที่ตั้งไว้ 

ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้          
อย่างต่อเนื่อง 

 
 

ส่วนที่ 4 
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  

  (เดือน เมษายน  2561)  
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ลำดับ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
3 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน  

จึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือ
เป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่
กำหนดไว้ 

แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่
เป้าหมาย ที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้
ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ 
ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
อย่างจริงจัง 

4 งบประมาณท่ีได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับ
โครงการ 

ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้น         
ตามแผนปฏิบัติ 

5 ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนด           
ตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของทางราชการ 
เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่าง ๆ 

 - หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำ
โครงการ โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพ่ือให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
 - หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้              
ความร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น 

6 การรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่น              
ที่ได้ข้อมูลล่าช้า 

ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผล           
การดำเนินงานเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถนำ
ข้อมูลไปสรุปผลได้ 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง                      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และและที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 และข้อ 14 ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มี
อำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ยึดหลักธรรมาภิบาล
และปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพ่ือให้การ
ดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-
Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ อย่าง
เหมาะสม ให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น ใช้ เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผล                       
การบริหารงาน ทั้งนี ้ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

   เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 รอบเดือนธันวาคม เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมาย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบล              
สันกลาง จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ                
พ.ศ.2565 ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

 
 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2565   
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

(www.dla.go.th) 
 

ส่วนที่ 5 
ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 
 

  (เดือน เมษายน  2561)  
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ภาพถ่ายผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการศึกษา 

-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณ 444,600 บาท 

  

 

 -โครงการเยาวชนต้นกล้าตำบลสันกลาง งบประมาณ 50,000 บาท 

  

   

 

 



-โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีของกลุ่มโรงเรียน (อุดหนุน รร.บ้านป่าต้าก) งบประมาณ 30,000 บาท 

   

 

-โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตำบลสันกลาง (อุดหนุน รร.บ้านถ้ำ) งบประมาณ 40,000 บาท 

   

 

-โครงการสัมมนา “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองพาน” Phan Story งบประมาณ 22,600 บาท 

   

  



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

-โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน งบประมาณ 10,000 บาท 

   

-โครงการเพ่ิมศักยภาพงานด้านสาธารณภัย งบประมาณ 30,000 บาท 

   

-โครงการซักซ้อมแผ่นดินไหวและระงับอัคคีรภัยในสถานศึกษา งบประมาณ 22,000 บาท 

   

   



-โครงการเข้าค่ายยุวชนตำบลสันกลาง งบประมาณ 145,000 บาท 

 

  

 

แผนงานสาธารณสุข 

-โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ งบประมาณ 63,000 บาท 

   

-โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และจัดทำถังขยะเปียก งบประมาณ 134,000 บาท 

   



 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณ 20,000 บาท 

   

-โครงการร้อยรวมคน 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว งบประมาณ 80,000 บาท 

 

  

-โครงการอบรมผู้นำและประชาชนตามสิทธิและหน้าที่ในกฎหมายฯ งบประมาณ 30,000 บาท 

  



-โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้สดในงานพิธีต่างๆ งบประมาณ 30,000 บาท 

  

 

-โครงการอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาหมอเมืองกับสมุนไพรพื้นบ้าน งบประมาณ 25,000 บาท 

 

  

 

 

 

 



-โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาท้องถิ่นฯ งบประมาณ 34,500 บาท 

   

-โครงการสร้างรอยยิ้มวิถีสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสันกลาง งบประมาณ 100,000 บาท 

  

-โครงการวันแม่แห่งชาติ งบประมาณ 60,000 บาท 

 

  

 



-โครงการอบรมสถานีกู้ชีพปลา งบประมาณ 22,400 บาท 

  

 

แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม 

-โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลสันกลางฯ งบประมาณ 160,000 บาท 

 

  

  

 



-โครงการส่งเสริมอนุรักษ์แห่เทียนพรรษาตำบลสันกลาง งบประมาณ 60,000 บาท 

 

   

 

-โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีชนเผ่าฯ งบประมาณ 20,000 บาท 

 

  

 

 

 



-โครงการแห่ธรรมหลวง เทศน์มหาชาติ พระธาตุดอนมูล งบประมาณ 40,000 บาท 

 

  

 

-โครงการข่วงวัฒนธรรมอำเภอพาน (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ) งบประมาณ 5,000 บาท 

  

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การเกษตรและอุตสาหกรรม 

แผนงานการเกษตร 

-โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ งบประมาณ 7,000 บาท 

 

 

-โครงการอบรมการทำ EM ball เพ่ือบำบัดน้ำเสีย งบประมาณ 10,000 บาท 

 

  

 

 

 

 

 



-โครงการอบรมการผลิตเชื้อรากำจัดศัตรูพืช งบประมาณ 38,100 บาท 

 

   

 

-โครงการอบรมทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรฯ งบประมาณ 16,000 บาท 

  

 

-โครงการอบรมและตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน งบประมาณ 11,000 บาท 

  

 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

-โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่าฯ งบประมาณ 25,000 บาท 

 

  

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

-โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยฯ งบประมาณ 10,000 บาท 

  

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง งบประมาณ 280,000 บาท 

  

 

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านผาจ้อ งบประมาณ 250,000 บาท 

  

  

 

 



-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านร่องลึก งบประมาณ 250,000 บาท 

  

 

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านแม่คาวดวงดี งบประมาณ 192,500 บาท 

  

 

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา งบประมาณ 178,000 บาท 

  

 

 



-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย งบประมาณ 165,000 บาท 

  

 

-โครงการก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำ งบประมาณ 230,000 บาท 

  

 

-โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่ทำการ อบต. งบประมาณ 378,000 บาท 

 

 

 



-โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านป่าเปา งบประมาณ 230,000 บาท 

  

 

-โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านทาทรายมูล งบประมาณ 96,000 บาท 

 

  

 

 

 

 



-โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน งบประมาณ 200,000 บาท 

  

  

 

-โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮ้ี งบประมาณ 177,000 บาท 

  

  



ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

-โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร พนักงานฯ งบประมาณ 400,000 บาท 
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