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รายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

งานนโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 

อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์



 

ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ข้อ ๒๙  ได้ก าหนดให้
มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถ่ิน   
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต าบลไพรขลา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖ ๕ ข้ึน เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลาทราบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน หวังว่า
รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาต าบลไพรขลา สามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ไพรขลา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   

 

ส่วนที่ 1  บทน า 
---------------- 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม ( Monitoring) และ การประเมิน ( Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถ่ิน 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และสมา ชิกสภาท้องถ่ิน  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถ่ินตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลไพรขลา หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา ตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน ( weaknesses) โอกาส ( opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-256๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ปลัด/
รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลไพรขลา 

  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีข้ึนต้ัง
รับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน องค์การบริหารส่วนต าบล
ไพรขลา ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ 
สิ่งเหล่าน้ีจะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้
เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อ
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การพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถ่ินที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถ่ินตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถ่ิน  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับ ส านัก/กองทุกระดับ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในต าบลไพรขลา 
หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้ (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (๒) ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถ่ินต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ินพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ิน
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของ องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
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  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อด าเนินการต่อไป 

  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา   
ได้ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา ดังนี ้
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวช้ีวัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ข้ันตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในช้ันน้ี คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ินไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบข้ัน
ต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  

  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อ ผู้บริหารท้องถ่ิน
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ  การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
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  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ( Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสด ุอุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินได้แก่ แบบสอบถาม ( Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถ่ินรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  
ที่ได้ก าหนดข้ึนหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น 

รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลไพรขลา
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลไพรขลา อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ินภายในวันเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอสภาท้องถ่ินภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง ( Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดข้ึนมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  1.3 ความเพียงพอ  ( Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า ( Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ ( Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งสามารถวัดได้ใน
เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล ( Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอชุมพลบุรี และจังหวัดสุรินทร์ ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถ่ิน
แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  

  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ  
 
 



~ 6 ~ 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ไพรขลา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   

 

  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ ( survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  3.  ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
  3.1 การทดสอบและการวัด ( Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดน้ันเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถ่ิน เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้างถนน (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณี
ต่าง ๆ  (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)   โครงการพัฒนา ฝึกอบรมสัมมนา (จะใช้การทดสอบและการวัด
อย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัด
ในข้ันตอน 
   3.3 การสังเกต ( Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ( Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง ( Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
  3.4 การส ารวจ ( surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ิน สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ ดังนี ้
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถ่ินและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ินมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถ่ินให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรใน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบล  
ž   
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ส่วนที่  2  การติดตามและประเมินผล 
---------------- 

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน  

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของขององค์การบริหารส่วน ต าบลไพรขลา เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน ต าบล     
ไพรขลา ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมายและ กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาต าบล  แผนชุมชน อันมี
ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา รายละเอียดที่ปรากฏในโครงการ พัฒนา ที่จัดท าข้ึน
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึง  การเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน ต าบลไพรขลา  ประกอบด้วย 7 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการพัฒนาคนและสังคม    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านการด าเนินงานด้านการเมืองการบริหาร  

๑.๑.๒  ค าขวัญต าบลไพรขลา 
  “ ทุ่งนาข้าวมะลิหอม งามพร้อมผ้าไหมสวย ร่ ารวยวัฒนธรรม เลิศล้ าทะเลสาบทุ่งกุลา ” 

๑.๑.๓  วิสัยทัศน์ 
 “พัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างเศรษฐกิจมั่นคง   ด ารงธรรมาภิบาล  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  

แน่นเหนียววัฒนธรรม ประเพณี” 
๑.๑.๔ พันธกิจ  (mission) 

1. นโยบายเร่งด่วน เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยอุทกภัย วาตภัย  อาทิเช่น โควิด–19 การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.1 ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และอ านวยความ

สะดวกในการคมนาคม 
2.2 ด าเนินการจัดสร้าง ปรับปรุง ระบบน้ าปะปา คลองส่งน้ า เพื่อการเกษตรและ

ขยายเขตไฟฟูาพร้อมสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานอย่างพอเพียง 
2.3 ปรับปรุง พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ทะเลสาบทุ่งกุลา ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่

ออกก าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจอย่างเหมาะสม 
2.4 จัดให้มีไฟส่องสว่างตามถนน ชุมชน สวนสาธารณะลานกีฬาอย่างทั่วถึงเพื่อให้

เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
2.5 ปรับปรุง พัฒนา แหล่งน้ าตามธรรมชาติ จัดการแหล่งน้ าโดย  การขุดสระ  ขุด

บ่อน้ าตื้นเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการท า การเกษตรอย่างยั่งยืน 
2.6 จัดท าผังเมืองชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของให้มีแนวทาง ที่ชัดเจนและเป็นไปอย่างมีระบบ 

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
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3.1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อให้มีการ
สร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดี กินดี มีสุข 

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในต าบล เช่น กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มออมวันละ
บาท กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มท าประมงกลุ่มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 

3.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิตในแบบเศรษฐกิจพอเพียงน้อมน า
แนวทางตามพระราชด าริมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 

3.4 จัดบริการด้านการตลาดร่วมกับเอกชนในพื้นที่เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้บริโภคมี
สถานที่ซื้อ-ขายสินค้าที่ถูกสุขอนามัย 

3.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ จากการพัฒนาคุณภาพสินค้าและ
จัดระบบการผลิต การตลาด ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาฝีมือให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของท้องถ่ิน 

3.6 ส่งเสริม สนับสนุน ด้านงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการด าเนินงานของ อสม. 
เพื่อขับเคลื่อนการท างานด้านสุขภาพให้กับประชาชนมีความปลอดภัยสูงสุด  

3.7 สนับสนุนการปูองกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวิต ความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชน 

3.8 มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการปูองกันและเข้าใจในการรักษาสุขภาพอย่างทั่วถึง 
4. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 

4.1 ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ทั้งการศึกษาใน ระบบและนอก
ระบบ  เพื่อให้สอดคล้องพร้อมรองรับประเทศไทยยุค 4.0 

4.2 ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงข้ึน 

4.3 ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็ก ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ 
อย่างทั่วถึง สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม 

4.4 รณรงค์ ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและความ
ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร 

4.5 สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์และยานพาหนะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.6 ส่งเสริมให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการปูองกันภัยและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย
ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 

4.7 จัดการบริการอินเทอร์เน็ตในระดับต าบลเพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้
ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เกิดการเรียนรู้ ทันต่อเหตุการณ์ในสังคมออนไลน์ 

4.8 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภท จัดให้มีสถานที่
ออกก าลังกาย ลานกีฬากลางของท้องถ่ินและอุปกรณ์การกีฬาที่จ าเป็นเพื่อพัฒนาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

4.9 สนับสนุน อุปกรณ์การกีฬา และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในเขตพื้นที่
ทุกระดับ 

5. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 สร้างระบบบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสุจริต โปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้ และตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
5.3 ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม ก าหนดยุทธศาสตร์ การจัดท าแผน 

โครงการ   ในการพัฒนาต าบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน 
5.4 พัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน

เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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5.5 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้
ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวกและมีความพึงพอใจสูงสุด 

5.6 ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารท้องถ่ินและอ านาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ 

5.7 จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อบริการงานด้านต่างๆ แก่ประชาชนและรับฟัง
ปัญหาความต้องการจากประชาชนอย่างทั่วถึง 

6. นโยบายด้านศาสนา จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป 
6.2 ท านุบ ารุงด้านศาสนาวัดวาอาราม ในต าบลให้เป็นศาสนสถานและศูนย์รวมจิตใจ

ของคนในชุมชน 
6.3 ส่งเสริม สนับสนุน ประเพณีรดน้ าผู้สูงอายุและกิจกรรมตามจารีตประเพณีอันดี

งามให้คงไว้ สืบไป 
6.4 ส่งเสริม สนับสนุน การร่วมกันจัดกิจกรรมแห่งสายน้ าสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 
6.5 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่เยาวชน และ

ประชาชน เพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข 
7. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.1 จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจและ
ออกก าลังกายอย่างเหมาะสม 

7.2 รณรงค์การปลูกจิตส านึกของเด็ก เยาวชน ประชาชนในการปูองกันและแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ แยก ก าจัดขยะ และดูแลรักษาความสะอาด 

7.3 จัดหา ปรับปรุง สถานที่ทิ้งขยะ และด าเนินการสร้างระบบการเก็บการก าจัดขยะ
มูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ 

7.4 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจัดหาพันธ์ุไม้ให้ประชาชนเพื่อ
เพิ่มพื้นที่ปลูกปุาเพิ่มเติม 

7.5 ส่งเสริม สนับสนุน ประชาชนให้บ าบัดฟื้นฟูและหวงแหนซึ่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
7.6 รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังปูองกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่

เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม 
๑.๑.๕ จุดมุ่งหมาย   (Goals)  เพื่อการพัฒนา 

๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
๒. ส่งเสริมอาชีพเพื่อรายได้ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตการเกษตรอินทรีย ์
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นการเรียนรู้แบบรอบด้านต่อเนื่องทั้งในด้าน

อาชีพการบรอการจัดการ สังคม การเมือง กฎหมาย 
๔. ประชาชนมีความรู้  คุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
๕. ประชาชนต่ืนตัวในการฟื้นฟูอนุรักษ์ ประเพณี และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑.๑.๖ กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับ

ความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
2. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และท าการเกษตร 
3. พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มี

คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้

ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
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6. ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน   
7. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง 
8. ปูองกัน บ าบัด ฟื้นฟู ติดตามและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
9. สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
10. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน และสร้างเครือข่าย

ประชาธิปไตย 
11. พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว 
12. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
13. ส่งเสริมให้ประชาชนน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต  
14. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆของต าบล

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
15. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้

อย่างทั่วถึง   
16. ก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินอย่างมีระบบและมี

ความยั่งยืน 
17. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑.๑.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
   1. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานที่จ าเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

   ๒. พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส าคัญทางศาสนา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป 

   ๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   ๔. ก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินอย่างมีระบบและมี
ความยั่งยืน 

   ๕. ต าบลมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๑.๑.๘ ตัวช้ีวัด 

    1. โครงสร้างพื้นฐานในเขตต าบลมีการพัฒนาเพิ่มข้ึน 
    2. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านคุณชีวิตทุกๆ ด้าน 
    3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และจัดระเบียบชุมขนให้น่าอยู่ 
    4. มีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การลงทุน การพาณิชย์  และการกระจายรายได้ของ
ประชาชน 
    5. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จัดระบบบ าบัดน้ าเสียของชุมชน พัฒนาด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และปูองกันและแก้ไขปัญหาจาก
ภัยธรรมชาติ 
    6. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชน และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
    7. จัดอบรมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรหรือประชาชนในพื้นที่ด าเนินชีวิตด้วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    8. การบริหารงานของต าบลยึดหลักธรรมาภิบาล ประชาชนตรวจสอบการบริหาร
จัดการงานของต าบลได้และเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 

๑.๑.๙ ค่าเปูาหมาย 
     1. ต าบลจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้ปีละไม่น้อย
กว่า ร้อยละ ๑0 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ 
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    2. ประชาชนในเขตต าบล มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการการส่งเสริม
อาชีพ การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามที่ต าบลได้มีเปูาหมายของโครงการ   
    3. ประชาชนในต าบลไพรขลาด าเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้น 
    4. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียน
กับต าบลเพื่อขอรับสิทธิได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคน 100 เปอร์เซ็นต์  
    5. จ านวนครัวเรือนในต าบลไพรขลาสามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเองเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 10 ครัวเรือนต่อปี 
    6. ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ร้อยละ 80  
    7. ปัญหายาเสพติดที่เกิดข้ึนในพื้นที่ลดลง 
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๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 256๕ รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

88 26,424,000.00 106 38,627,000 106 39,172,850 106 40,848,493 106 42,607,917 512 187,680,260 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสาธารณสุข  

44 850,000 44 4,400,000 44 4,270,000 44 4,270,000 44 4,270,000 220 18,060,000 

3. ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาคน และสังคม 

17 630,000 17 2,370,000 17 2,370,000 17 2,370,000 17 2,370,000 85 10,110,000 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

37 7,819,555 37 9,156,143 37 7,350,000 37 7,350,000 37 7,350,000 185 39,025,698 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

31 0 31 4,840,000 31 4,840,000 31 4,840,000 31 4,840,000 155 19,360,000 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

28 300,000 28 3,700,000 28 3,700,000 28 3,700,000 28 3,700,000 140 15,100,000 

7. ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

41 1,702,000 41 6,673,800 41 6,511,800 41 6,511,800 41 6,511,800 205 27,911,200 

รวม 286 37,725,555 304 63,093,143 304 61,702,850 304 63,378,493 304 65,137,917 1,502 289,335,958 
 หมายเหตุ  – อุดหนุน ปี ๒๕๖๔   จ านวน 9 โครงการ 
  - ครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๔   จ านวน 23 รายการ 
  - รวม ปี ๒๕๖๔   จ านวน 336 โครงการ 



~ ๑๔ ~ 
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 ๑.๓ ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.256๔   

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2,361,000 - 2,361,000 
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน และสังคม 13,342,000 - 13,342,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 173,000 - 173,000 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
2,132,296 

- 
2,132,296 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - - 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
150,000 

- 
150,000 

7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 1,400,000 - 1,400,000 
- อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

2,082,000  2,082,000 

- จัดซื้อครุภัณฑ์ 406,700  406,700 
รวม 22,003,996 - 22,003,996 

 
 ๑.๔ ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.256๔ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 12 100 0 0 0 0 12 100 
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน และสังคม 6 46.15 0 0 7 53.85 13 100 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 2 50 0 0 2 50 4 100 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม 
3 27.27 0 0 8 72.73 11 100 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 25 0 0 3 75 4 100 

7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

1 7.69 0 0 12 92.31 13 100 

- อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

2 50 0 0 2 50 4 100 

- จัดซื้อครุภัณฑ์ 17 94.44 0 0 1 5.56 18 100 
รวม 44 55.70 0 0 35 44.30 79 100 
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 ๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางแก้ไข  
1. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา มีดังนี ้ 

ปัญหา  
1) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ  
2) หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
3) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก  
อุปสรรค  
๑) อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้  

2. ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้  
ปัญหา  
๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วน ต าบลไพรขลา ยังมีบางโครงการ/

กิจกรรม  ที่ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขาดความเช่ือมโยงการยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับ
จังหวัดหรือ ประเทศ  

๒) องค์การบริหารส่วน ต าบลไพรขลา ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๓) องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลาไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ใน 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

อุปสรรค  
๑) องค์การบริหารส่วน ต าบลไพรขลา มีงบ ประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหา

และ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ทั้งหมด  
3. ข้อเสนอแนะ  

เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุ  
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

3.๑ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 
๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน  

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและให้มีความสอดคล้องกัน  
๒) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ 

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  
๓) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้  

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  
๔) องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม

กับกับ ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ  
3.๒ การบริการประชาชน  

1) ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้  
เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค้าแนะน้าที่ดี  

2) ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่าน้ีและประชาสัมพันธ์  
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและจ้าเป็นต่อประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  

3) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  
รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
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จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วน ต าบลไพรขลา สามารถด าเนินการได้ จะส่งผลให้
องค์การบริหารส่วน ต าบลไพรขลา สามารถด าเนินงานและบริหารจัดการภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ ประชาชนได้รับประโยชน์และมีความพึงพอใจมากขึ้น 

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลการ ด าเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าผลการด าเนินงานตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสามารถพัฒนา  ท้องถ่ินได้ตามเปู าหมายที่ก าหนดไว้ โดยได้ก าหนดแบบในการติดตาม
ประเมินผล ดังนี้  

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  ๑๕ 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  ๖0 

๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (๑๐) 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  (๑๐) 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด  (๑๐) 
๓.๔ วิสัยทัศน์  (๕) 
๓.๕ กลยุทธ์  (๕) 
๓.๖ เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  (๕) 
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (๕) 
๓.๘ แผนงาน  (๕) 
๓.๙ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
1. ข้อมูลสภาพท่ัวไป 
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ 
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของ
ไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 
2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น  
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ฯลฯ 

20 
(5) 

 

3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(5)  
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4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และ 
อื่น  ๆ
5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ 
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร  
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(5)  

7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่า 
ไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถ่ินหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วน
ร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (brainstorming) 

(5)  

๒. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง  
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs 
(Bottom – up/Top - down) 

20 
(5) 

 

2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน  
การศึกษาสาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายา
เสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน เป็นต้น 

(5)  

3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว  
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึนการ
ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ 
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การ
พัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(5)  

5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ 
การประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต 

(5)  
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ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนหรือผลที่จะเกิดข้ึนในการพัฒนา
ท้องถ่ินโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น  ๆ

๓. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

60 
(5) 

 

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 

การก าหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมาย
และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(5)  

3.3 เป้าหมายการ พัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : 
SDGs) 

การก าหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs  และประเด็นยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(5)  

๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด  การก าหนดแลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีความสอดคล้องหรือเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

(5)  

๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินสอดคล้องหรือเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดที่จัดท าข้ึนแบบ
มีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเช่ือมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด 

(5)  

๓.๖ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

การก าหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถ่ิน ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และ
อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

(5)  

๓.๗ วิสัยทัศน ์ การก าหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดง
สถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

(5)  

๓.๘ กลยุทธ์ การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ 
ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามหน้าที่และอ านาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ

(5)  
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วิสัยทัศน์น้ัน จากประเด็นค าถามที่ส าคัญว่า ปัจจุบันเรายืน
อยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเราก าลังท าอะไรอยู่แล้วในอนาคต
เราจะพัฒนาอะไร 

๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

การก าหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และ
ยุทธศาสตร์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีเป้าประสงค์ใด จะท าสิ่งใด 
เป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ินคืออะไร  

(5) 
 

 

3.10 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

การก าหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไร
ที่จะพัฒนาให้เกิดผลส าเร็จได้ 

(5)  

3.11 แผนงาน การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจ าแนก
แผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจ าแนกแผนงานการ
จัดท างบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการ
พัฒนาท้องถ่ินที่จะเกดข้ึนซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตาม
แผนหรือไม่ 

(5)  

3.12 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

การก าหนดและการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงองค์รวมที่
น าไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 
SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
ความสัมพันธ์หรือเช่ือมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนา
ท้องถ่ินสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 

(5)  

รวมคะแนน 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100  
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2.๒ การติดตามและประเมินแนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  ๖๐ 

๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  (๕) 
๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล องกับโครงการ  (๕) 
๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (๕) 
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (๕) 
๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ  
(๕) 

๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (๕) 
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (๕) 
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง ยั่งยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ  
(๕) 

๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  (๕) 
๕.๑๐ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (๕) 
๕.๑๑ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลิตที่คาดว่าจะได้รับ  (๕) 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได ้

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

1) การวิเคราะห์หรือการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ 
ประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ด าเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ Global 
Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แลละวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

10 
(5) 

 

2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ 
ประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดข้ึนหรือผลที่จะเกิดในการ
พัฒนาท้องถ่ินโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือน าเทคนิค Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ มาเช่ือมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(5)  



~ ๒๑ ~ 
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๒. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การก าหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการ 
ใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ 
งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนด
ไว้จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาท้องถ่ินตามหน้าที่และอ านาจที่ได้ก าหนดไว้ 

10 
(5) 

 

2) การก าหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที ่
กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถ่ินที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) 
ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5)  

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การก าหนดและการวิเคราะห์การประเมิน 
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และ
เป็นไปตามหน้าที่อ านาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนาท้องถ่ิน โครงการพัฒนา 
ครุภัณฑ์ วัสดุ การด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และ
เป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

10 
(5) 

 

2) การก าหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห ์
ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มี
การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของ
ข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5)  

๔. ยุทธศาสตร์ กล
ยุทธ์แผนการ
พัฒนา 

1) การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที ่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถ่ินซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ินด้วยเทคนิคการวิเคราะห ์

10 
(5) 

 

๒)  การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน น าไปสู่การ
จัดท าโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็น
รูปธรรม 

  

๕. โครงการพัฒนา
ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
๕.๑ ความชัดเจน
ของช่ือโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
 
1)”โครงการพัฒนา” หมายความว่าโครงการที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
2)โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ก าหนดไว้ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร 
หรือสิ่งที่จะท าน้ันจะเกิดอะไรข้ึนในอนาคต 

25 
 

(5) 
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๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (Clear opjective) ตอบสนองต่อโครงการ
พัฒนาท้องถ่ิน โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง จะด าเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ 

(5)  

๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวน
เท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ด าเนินงานและระยะเวลา
ด าเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดจบลงเมื่อใด ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก 
กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะน าไปสู่การประมาณ
การราคาในช่องของ “งบประมาณ” 

(5)  

๕.๔ มีการ
ประมาณการ
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

1)มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดท าบริการสาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะหรือถูต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใส่ในการก าหนดราคากลางและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการาคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
2)งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึกถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) 
ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ 
(Effectiveness) (4) ลดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถ่ินน าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความ
โปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลาน้ัน 

(5)  

๕.๕ มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้
บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึง
พอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) ตัวช้ีวัดที่แสดงให้เห็นว่าจะด าเนินการให้เกดผลส าเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับ
อย่างไร ไม่ใช่การก าหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ 

(5)  

๕.๖ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
โครงการและ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึกถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานตามโครงการ
(2)วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้(3)ระบุสิ่งที่ต้องด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้(4)เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง(5)ส่งผลต่อ
การบ่งบอกเวลาได ้

(5)  

๖. โครงการพัฒนา
ท่ีน าไปจัดท า
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
๖.๑ โครงการ
พัฒนาท้องถ่ินที่
น าไปจัดท า
งบประมาณ
รายจ่ายแก้ไข

 
 
 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่น าไปด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

35 
 
 

(5) 
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ปัญหาความยากจน 
๖.๒ โครงการ
พัฒนาท้องถ่ินที่
น าไปจัดท า
งบประมาณ
รายจ่ายแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุง่านต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถ่ิน 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5)  

๖.๓ โครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถ่ิน
ที่น าไปจัดท า
งบประมาณ 
รายจ่ายด้านการ
บริหารจัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามจ้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5)  

๖.๔ โครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถ่ิน
ที่น าไปจัดท า
งบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับสุข
ภาวะ 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ งัวดุงานต่าง ๆ ที่ด าเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการด าเนินการด้านการสาธารณสุข จ านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

(5)  

๖.๕ โครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถ่ิน
ที่น าไปจัดท า
งบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับ
ด้านการศึกษา
ศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุง่านต่าง ๆ ที่ด าเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการด าเนินการด้านสาธารณสุข จ านนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5)  

๖.๖ โครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถ่ิน
ที่น าไปจัดท า
งบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับ
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุง่านต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5)  
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๖.๗ โครงการ
พัฒนาท้องถ่ินที่
น าไปจัดท า
งบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับ
ด้านการบริหาร
จัดการน้ า 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้านการบริหารจัดการน้ า เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงอหล่งน้ า ขุด 
ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ ารวมถึงน้ าประปา ฯลฯ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5)  

รวม 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100  
 

2.3 กรอบและแนวทาง ในการติดตามและประเมินผล  
องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา ได้วางแนว
ทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา โดยได้แต่งตั้งองค์กรรับผิดชอบ
ในการติดตามและประเมินผลข้ึนมาพิจารณาวางกรอบการ ติดตามและประเมินผลการน้าแผนไปสู่การปฏิบัติ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 28 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนส่วน
ต าบลไพรขลา ประกอบด้วย  

๑. นายบุญเชิด แก้วจรัญ ผู้แทนหน่วยงานราชการ   ประธานกรรมการ  
๒. นายสุริยา   โชติยา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓   กรรมการ 
๓. นายถาวร ปาปะแพ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  กรรมการ 
๔. นายสุนทร เกษแก้ว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘  กรรมการ 
๕. นายสวัสดิ์ เรืองนาม ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๒  กรรมการ 
๖. นางส าเนียง ลามณี  ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๘  กรรมการ 
๗. นายสุรินทร์ แก้วหอม ผู้แทนหน่วยงานราชการ  กรรมการ 
๙. นายสุภา ศรีศิลา  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๐. นายย่ิง สมพินิจ  ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ 
๑๑. ผู้อ านวยการกองการศึกษา     กรรมการ 
๑๒. นายอ านาจ ศิขินารัมย์ หัวหน้าส าหนักปลัด กรรมการและเลขานุการ  
๑๓. นายกิตต์ิธเนศ นิธิยาวรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ผู้ช่วยเลขานุการ  
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  มีอ านาจ

หน้าที่ ดังนี ้ 
1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และ ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี  

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 



~ ๒๕ ~ 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ไพรขลา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   
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2.4 ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
แบบประเมินประสิทธิภาพแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบสัดส่วนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินกับโครงการที่ได้นาไปปฏิบัติ โดยใช้วิธีแจงนับ 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เฉพาะปี ๒๕๖๕) 

แผนด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร้อยละ แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เฉพาะปี ๒๕๖๕) 

แผนด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน       
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน และสังคม       
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข        
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม        
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ        
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร        

 

แบบประเมินประสิทธิภาพแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติประเมินประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วน ต าบลไพรขลา  โดยการใช้ตาราง
เปรียบเทียบสถานะทางการคลังและใช้ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ
ทั้งหมด 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิก
โครงการ 

หมาย
เหตุ โครงการ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ โครงการ งบประมาณ คงเหลือ โครงการ งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน             
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน และสังคม             
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข              
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม 
            

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ              
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            

7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

            

รวม             
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2.5 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 
ซึ่งเป็นการประเมินประสิทธิผล ผลลัพธ์ผลผลิต และผลกระทบ ของโครงการต่างๆ โดยพิจารณาจากการ 

ประเมินวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานและสอบถามความพึงพอใจของประชาชน โดยสรุปเป็นภาพรวมและแต่ละ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม  

 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
ค าชี้แจง  แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไพร

ขลา ในภาพรวมโดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป   
ค าอธิบาย :  ให้ผู้ท าแบบประเมินท าเครื่องหมาย ()     
1.  เพศ  (   )  ชาย     (   )  หญิง  
 
2.  อายุ   (   )  ต่ ากว่า  25  ปี    (   )  25 - 40  ปี   
  (   )  41 – 60  ปี    (   )  มากกว่า  60  ปี  
 
3.  การศึกษา (   )  ต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า  
    (   )  ปริญญาตรี            (   )  สูงกว่าปริญญาตรี  
     
4.  อาชีพ (   )  รับราชการ    (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย  
  (   )  รับจ้าง/เกษตรกร   (   )  นักเรียน/นักศึกษา  
          (   )  อื่นๆ  ระบุ................................................  
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน  ภาพรวม  มากน้อยเพียงใด โดย
ให้ท าเครื่องหมาย    ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม     
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม     
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ     
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม     
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น     
8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน     
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม     

 
 
 
 
 



~ ๒๘ ~ 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ไพรขลา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   

 
 

ส่วนที่  2   การประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลาในการ
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม 

            ตามยุทธศาสตร์และประเดน็การพฒันา 
ค าอธิบาย  :  1.  มีทั้งหมด  7  ยุทธศาสตร์  ในแต่ละยุทธศาสตร์มี  9  ข้อ (9 ประเด็นการพัฒนา) 
         2.  แต่ละข้อมี  10  คะแนน           
          3.  ให้ผู้ที่ท าแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละข้อได้ตั้งแต่  0 – 10  คะแนน  

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาคน และสังคม  
ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 



~ ๒๙ ~ 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข  
ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    

ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๐ ~ 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    
 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร   

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  เต็ม 10 คะแนน   ให้   
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    
 
 

 
 

******************************************* 
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ส่วนที่ ๓ 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร ์ 

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นดังนี้ 
คะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ ร้อยละ 
๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐ 18.40 92.00 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 16.30 81.50 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๐ 51.30 85.50 

๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) (๕) 4.30 86.00 
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๕) 4.20 84.00 
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 

SDGs) 
(๕) 4.30 86.00 

๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 4.40 88.00 
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (๕) 4.30 86.00 
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (๕) 4.30 86.00 
๓.๗ วิสัยทัศน ์ (๕) 4.20 84.00 
๓.๘ กลยุทธ์ (๕) 4.20 84.00 
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 4.30 86.00 
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) (๕) 4.20 84.00 
3.11 แผนงาน (๕) 4.50 90.00 
3.12 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 4.10 82.00 

รวม ๑๐๐ 86.00 86.00 
๑) พบว่าประเด็นแผนงาน ได้คะแนนสูงสุด 4.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของคะแนนในประเด็น 

ยุทธศาสตร์  
2) พบว่าประเด็นความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ได้คะแนนต่่าสุด 4.๑0 คะแนน คิดเป็นร้อย

ละ 8๒.00 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

1. ข้อมูลสภาพท่ัวไป 
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ 
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 
2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น  
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและ
จ านวนประชากร ฯลฯ 

20 
(5) 

  18.40 
4.80 

3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 
4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และ อื่นๆ 

(5) 4.60 

5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ 
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร  
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(5) 4.50 

7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่า 
ไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถ่ินหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมี
ส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคม
ท้องถ่ิน รูปแบบวิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมตดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
แก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (brainstorming) 

(5) 4.50 

 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

- ข้อมูลเกี่ยวข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
ทางสังคม เป็นข้อมูลที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน สอดคล้องเช่ือมโยงกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
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1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๒. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ 

1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง  
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ SDGs (Bottom – up/Top - down) 

20  
(5) 

16.30 
4.13 

2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน  
การศึกษาสาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

(5) 4.12 

3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว  
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่
เกิดข้ึนการประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได ้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(5) 4.03 

5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ 
การประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
อนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนหรือผลที่จะเกิดข้ึน
ในการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend Analysis หรืออื่นๆ 

(5) 4.02 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  
- การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs 
(Bottom – up/Top - down)  
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1.4 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่

ได ้
๓. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) 

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 (5) 4.40 

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ 
ฉบับที่ 13 

การก าหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(5) 4.35 

3.3 เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development 
Goals : SDGs) 

การก าหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs  และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.35 

๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด การก าหนดแลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

(5) 4.30 

๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่จัดท าขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด 

(5) 4.25 

๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การก าหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และ
อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

(5) 4.25 

๓.๗ วิสัยทัศน์ การก าหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 4.25 

๓.๘ กลยุทธ์ การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้อง
ท าตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์น้ัน จากประเด็นค าถามที่ส าคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือ
ปัจจุบันเราก าลังท าอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร 

(5) 4.24 

๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

การก าหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่ง
หน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะท าสิ่ง
ใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร  

(5) 
 

4.22 

3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

การก าหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
มุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิด
ผลส าเร็จได้ 

(5) 4.23 
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3.11 แผนงาน การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจ าแนกแผนงานตาม
รูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผน
งานตามวิธีการจ าแนกแผนงานการจัดท างบประมาณให้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกดขึ้นซ่ึงสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนหรือไม่ 

(5) 4.22 

3.12 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

การก าหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 –2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 

(5) 4.24 

รวมคะแนน 60 51.30 
รวมคะแนนทุกประเภท 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100 86.00 

 
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์  

- การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สอดคล้องกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน  และก าหนดประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

- การก าหนดวิสัยทัศน์  ต้องก าหนดให้เห็นความต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน  
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถ่ิน  

- กลยุทธ์ ต้องแสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์
นั้น  

- แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  ต้องก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
แผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์  ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย  กุลยุทธ์  จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความชัดเจน  นาไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  โดยระบุ
แผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ ร้อยละ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8.60 86.00 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8.90 89.00 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8.60 86.00 
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์แผนการพัฒนา 10 8.70 87.00 
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 25 25  

๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 4.10 82.00 
๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.10 82.00 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง 
(5) 4.20 84.00 

๕.๔ มีการประมาณการถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.10 82.00 
๕.๕ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล

ที่คาดว่าจะได้รับ 
(5) 4.20 84.00 

๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

(5) 4.30 86.00 

๖. โครงการพัฒนาท่ีน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 35 32.30  
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถ่ินที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายแก้ไข

ปัญหาความยากจน 
(5) 4.80 96.00 

๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถ่ินที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

(5) 4.60 92.00 

๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่น าไปจัดท างบประมาณ รายจ่าย
ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(5) 4.70 94.00 

๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับสุขภาวะ 

(5) 4.60 92.00 

๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับด้านการศึกษาศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

(5) 4.60 92.00 

๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

(5) 4.40 88.00 

๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถ่ินที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ
ด้านการบริหารจัดการน้ า 

(5) 4.60 92.00 

รวม 100 89.70 89.70 
จากตารางผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

ท้องถิ่น สามารถสรุปได้ดังน้ี  
- พบว่าในทุกประเด็นของการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ซึ่งมีผลคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ในทุกประเด็น  
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2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี ้
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

1) การวิเคราะห์หรือการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ 
ประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้
ด าเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตอบสนอง
ความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค 
Demand (Demand Analysis)/ Global Demand 
หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

10 
(5) 

8.60 
4.30 

2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ 
ประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง 
แนวโน้มที่จะเกิดข้ึนหรือผลที่จะเกิดในการพัฒนา
ท้องถ่ินโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือน า
เทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand หรืออื่นๆ มาเช่ือมต่อ เป็นการวิเคราะห์
โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(5) 4.30 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา  
- การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ด าเนินการและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ 
Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งจะมีปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ประเด็น

การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได ้

๒. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินไป
ปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การก าหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการ 
ใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ 
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตามหน้าที่และ
อ านาจที่ได้ก าหนดไว้ 

10 
(5) 

8.90 
4.45 

2) การก าหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที ่
กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถ่ินที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ 
สถิติ เป็นต้น 

(5) 4.45 



~ ๓๘ ~ 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ไพรขลา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   

 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ  

- การวัดจ านวนโครงการ  กิจกรรม  งานต่างๆ  ที่ถือว่าเป็นผลผลิต  ว่าแผนงาน  โครงการเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการจริงตรงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้
มีจ านวนเท่าไหร่ และต้องสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจ
หน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้  ทั้งนี้ด้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบ /สิ่งที่กระทบ  (Impact) โครงการที่ดาเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

๒.๔ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การก าหนดและการวิเคราะห์การประเมิน 
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการใน
พื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไป
ตามหน้าที่อ านาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จาก
การพัฒนาท้องถ่ิน โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การ
ด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล ( Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

10 
(5) 

8.60 
4.30 

2) การก าหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห ์
ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มี
การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือ
วัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง 
ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5) 4.30 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ  

- กลุ่มอาชีพต่างๆ ต้องมีการฝึกอย่างต่อเนื่อง  และผลผลิตที่ได้จากการฝึกอาชีพขายที่ไหนก็ต้องมีตลาด
รองรับ สินค้าต้องมีคุณภาพได้มาตรฐาน ควรจะมีการพัฒนาให้ชัดเจนข้ึน ควรด าเนินการส่งเสริม  ทั้งระบบเพื่อให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยการร่วมกับองค์กร  ภาคีเครือข่ายอื่นๆ  และเพื่อให้เกิดความชัดเจนข้ึนต้องก าหนด
ทิศทางในการพัฒนาคนต้ังแต่ในระดับการศึกษา ให้คนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย 
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๒.๕ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์แผนการพัฒนา 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
แผนการพัฒนา 

1) การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที ่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนา
ท้องถ่ินซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินด้วย
เทคนิคการวิเคราะห ์

10 
(5) 

8.70 
4.35 

๒)  การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน น าไปสู่การจัดท า
โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดท าบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม 

(5) 4.35 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
- งาน แผนงานต่างๆ ที่เกิดข้ึนต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ  

จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยหลักการบูรณาการ  กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีพื้นที่
ติดต่อกันเพื่อให้เกิดแผนงานที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนให้ประชาชนได้มากที่สุด 

๒.๖ โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๕. โครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
 
1)”โครงการพัฒนา” หมายความว่าโครงการที่
ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดไว้ 
2)โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีวัตถุประสงค์สนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ก าหนดไว้
ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร 
หรือสิ่งที่จะท าน้ันจะเกิดอะไรข้ึนในอนาคต 

25 
 

(5) 
 
 
 
 
 
 
 

 

     25.00  
 

4.10 

๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความ
ชัดเจน (Clear opjective) ตอบสนองต่อโครงการ
พัฒนาท้องถ่ิน โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง จะด าเนินการเพื่อสนับสนุน/
ส่งเสริม ฯลฯ 

(5) 4.10 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าใด 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ด าเนินงานและระยะเวลา

(5) 4.20 
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ด าเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะ
ท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดจบลงเมื่อใด ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก 
กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะน าไปสู่การ
ประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ” 

๕.๔ มีการประมาณการ
ถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

1)มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อ
จัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้อง
กับโครงการ การจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะหรือถูต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลัก
ของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่ง
ใส่ในการก าหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ การประมาณการาคาที่เกิดจากเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
2)งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึกถึงหลัก
ส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) 
ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ 
(Effectiveness) (4) ลดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา
ท้องถ่ินน าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความ
โปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ 
พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลาน้ัน 

(5) 4.10 

๕.๕ มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้
บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความ
พึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) ตัวช้ีวัดที่แสดงให้เห็นว่าจะ
ด าเนินการให้เกดผลส าเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะ
ได้รับอย่างไร ไม่ใช่การก าหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่ง
หนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ 

(5) 4.20 

๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับโครงการ
และวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินงาน
ตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึกถึง (1)มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานตามโครงการ

(5) 4.30 
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(2)วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้(3)ระบุ
สิ่งที่ต้องด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้(4)เป็นเหตุเป็นผล 
สอดคล้องกับความเป็นจริง(5)ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา  
- โครงการต่างๆ ต้องมีความชัดเจน ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดและมี
งบประมาณที่สอดคล้องกับโครงการด้วย 

 ๒.๗  โครงการพัฒนาที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
๖. โครงการพัฒนาที่น าไป
จัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

 35 
 

     32.30  

๖.๑ โครงการพัฒนา
ท้องถ่ินที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่น าไปด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5) 4.80 

๖.๒ โครงการพัฒนา
ท้องถ่ินที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ
ง่านต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริม
อาชีพประชาชนในท้องถ่ิน จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5) 4.60 

๖.๓ โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ินที่น าไป
จัดท างบประมาณ 
รายจ่ายด้านการ
บริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ 
งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามจ้อ
บัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5) 4.70 

๖.๔ โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ินที่น าไป
จัดท างบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับสุข
ภาวะ 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ งัวดุ
งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการ
ด าเนินการด้านการสาธารณสุข จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

(5) 4.60 

๖.๕ โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ินที่น าไป
จัดท างบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน

โครงการพัฒนาท้องถ่ินที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ
ง่านต่าง ๆ ที่ด าเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการ
ด าเนินการด้านสาธารณสุข จ านนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 

(5) 4.60 
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การศึกษาศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

๖.๖ โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ินที่น าไป
จัดท างบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ
ง่านต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการ
คมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5) 4.40 

๖.๗ โครงการพัฒนา
ท้องถ่ินที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับด้านการ
บริหารจัดการน้ า 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงาน
ต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้านการบริหารจัดการน้ า เช่น ก่อสร้าง 
ปรับปรุงอหล่งน้ า ขุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ า
รวมถึงน้ าประปา ฯลฯ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5) 4.60 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา  
-โครงการต่างๆ ต้องเป็นโครงการที่เกิดจากปัญหาและความต้องการประชาชนที่แท้จริงเป็นโครงการที่

สามารถแก้ไขปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง  ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐเป็น
โครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียง 
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 

๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ รวมทั้ง 7 ยุทธศาสตร์  
-  ส่งแบบประเมินประชากรทั้ง  12 หมู่ๆ ละ 10 ชุด/คน รวมเป็น 120 คน 
-  เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมดได้  6๐ ชุด  คิดเป็นร้อยละ 5๐.๐๐ 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที/่ชุมชน 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
ร้อยละ 

1 เพศ หมู่ที่ 1-12 60 50.00 
 - ชาย  29 48.33  
 - หญิง  31 51.67 
๒ อาย ุ    
 - ต่่ากว่า  25  ปี  5   8.33  
 - 25 - 40  ปี  14 23.33  
 - 41 – 60  ปี  32 53.33  
 - มากกว่า  60  ปี   9 15.00  
3 การศึกษา    
 - ต่่ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา  28 46.67  
 - มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า  28  6.67  
 - ปริญญาตร ี  4   6.67  
 - สูงกว่าปริญญาตรี  0       -    
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4 อาชีพ    
 - รับราชการ   0 0 
 - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย  3 5 
 - รับจ้าง/เกษตรกร  52 86.7 
 - นักเรียน/นักศึกษา   5 8.33 
 - อื่นๆ  ระบุ.........................................  0 0 

 3.2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินการ  
จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1) ผลการประเมินข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายจ่านวน 

29 คน คิดเป็นร้อยละ 48.33 และเป็นเพศหญิง จ่านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 51.67  
2) ผลการประเมินข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบค้าถามในส่วนที่  2 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง  มีอายุต่่ากว่า   25 ป ี

จ่านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33  มีช่วงอายุระหว่าง 25-40 ปี จ่านวน  14 คน คิดเป็นร้อยละ  23.33 มีช่วง
ระหว่าง 41-60 ปี จ่านวน  32 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33  และมีอายุมากกว่า 60 ป ีจ่านวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.00   

3) ผลการประเมินทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนที่ 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีการศึกษาระดับต่่ากว่า
ประถมศึกษา/ประถมศึกษา จ่านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67  มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./
เทียบเท่า จ่านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67  และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี  จ่านวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ  
6.67  

4) ผลการประเมินข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนที่  4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย จ่านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ  5.0 ประกอบอาชีพ รับจ้าง/เกษตรกร  จ่านวน  52 คน 
คิดเป็นร้อยละ 86.70 และเป็นนักเรียน/นักศึกษา จ่านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33  

3.3 เปรียบเทียบแผนพัฒนาท้องถ่ินกับแผนด่าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(เฉพาะป ี2565) 

แผนการด่าเนินงาน 
พ.ศ.2565 

ร้อยละ แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(เฉพาะป ี2565) 

แผนการด่าเนินงาน 
พ.ศ.2565 

ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 106 18 16.98 42,607,917 4,533,000 10.64  
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน และสังคม 44 13 29.55 18,060,000 13,001,522 71.99  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  17 3 17.65 2,370,000 115,000 4.85  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 
37 7 18.92 7,350,000 1,355,480 18.44  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  31 0 0 4,840,000 0 0    
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
28 3 10.71 3,700,000 80,000 2.16  

7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร 

41 13 31.71 6,511,800 1,340,000 20.58  

- อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

9 5 55.56 4,234,000 2,428,000 57.35 

- จัดซ้ือครุภัณฑ์ 23 23 100 5,801,394  1,279,600 22.06  
รวม 336 85 25.30  81,685,111 24,132,602 29.54  
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จากตารางแผนการด าเนินงาน สามารถสรุปได้ดังน้ี  
ในยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ ) ตามแผนพัฒนา  จ่านวน 

106 โครงการ  งบประมาณแผนพัฒนา  จ่านวน  42,607,917.- บาท ด่าเนินการจริง  จ่านวน  8 โครงการ  
งบประมาณตามแผนการด่าเนินงาน จ่านวน 1,817,000.- บาท  

ในยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านการพัฒนาคน และสังคม  มีเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ ) ตามแผนพัฒนา  
จ่านวน  44 โครงการ  งบประมาณตามแผนพัฒนา  จ่านวน  18,060,000.- บาท ด่าเนินการจริง  จ่านวน  10 
โครงการ งบประมาณตามแผนด่าเนินงาน จ่านวน 12,210,055.75.- บาท 

ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข มีเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ตามแผนพัฒนา จ่านวน 
17 โครงการ  งบประมาณตามแผนพัฒนา  จ่านวน  2,370,000.- บาท ด่าเนินการจริง  จ่านวน  3 โครงการ  
งบประมาณตามแผนด่าเนินงาน จ่านวน 68,086.- บาท  

ในยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  มีเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ ) ตาม
แผนพัฒนา  จ่านวน  37 โครงการ  งบประมาณตามแผนพัฒนา  จ่านวน  7,350,000.- บาท ด่าเนินการจริง  
จ่านวน 1 โครงการ งบประมาณตามแผนด่าเนินงาน จ่านวน 936,615.- บาท  

ในยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านเศรษฐกิจ  มีเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ ) ตามแผนพัฒนา  จ่านวน  31 
โครงการ  งบประมาณตามแผนพัฒนา  จ่านวน  4,840,000.- บาท ด่าเนินการจริง  จ่านวน  0 โครงการ  
งบประมาณแผนด่าเนินงาน จ่านวน 0 บาท  

ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ตามแผนพัฒนา  จ่านวน  28 โครงการ  งบประมาณตามแผนพัฒนาจ่านวน  430,000.- บาท ด่าเนินการจริง  
จ่านวน 2 โครงการ งบประมาณตามแผนด่าเนินงาน จ่านวน 22,032.- บาท  

ในยุทธศาสตร์ที่  7 ด้านการเมืองและการบริหาร  มีเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ ) ตามแผนพัฒนา  
จ่านวน  41 โครงการ  งบประมาณตามแผนพัฒนาจ่านวน  6,511,800.- บาท ด่าเนินการจริง  จ่านวน  4 
โครงการ งบประมาณตามแผนด่าเนินงาน จ่านวน 550,025.- บาท  

- อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  มีเป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) ตามแผนพัฒนา  จ่านวน  9 โครงการ  งบประมาณตามแผนพัฒนาจ่านวน  4,234,000.- บาท 
ด่าเนินการจริง จ่านวน 4 โครงการ งบประมาณตามแผนด่าเนินงาน จ่านวน 2,093,970.- บาท 

- จัดซ้ือครุภัณฑ์ มีเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ตามแผนพัฒนา จ่านวน 23 โครงการ งบประมาณตาม
แผนพัฒนาจ่านวน  5,801,394.- บาท ด่าเนินการจริง  จ่านวน  17 โครงการ  งบประมาณตามแผนด่าเนินงาน  
จ่านวน  301,000.- บาท 

สรุปรวม ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ มีเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ตามแผนพัฒนาจ่านวน 336 โครงการ  
งบประมาณตามแผนพัฒนา  จ่านวน  81,685,111.-  บาท ด่าเนินการจริง  จ่านวน  49 โครงการ  งบประมาณ
ตามแผนด่าเนินงาน จ่านวน 17,998,987.75-  บาท 
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4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  
ประเมินผลการบริหารโครงการและงบประมาณ  
โดยเปรียบเทียบงบประมาณที่เบิกจ่ายกับงบประมาณที่ก่าหนดไว้ในแผนด่าเนินงาน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 –กันยายน 2565) 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ
ทั้งหมด 

งบประมาณ
ตาม 

ข้อบัญญัต ิ

ด าเนินการแล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิก
โครงการ 

หมาย
เหต ุโครงการ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ โครงการ งบประมาณ คงเหลือ โครงการ งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

18 4,533,000 8 1,817,204 173,796 10 2,542,000 2,542,000 0 0 -  

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน 
และสังคม 

13 13,001,522 10 12,210,055.75 731,466.25 0 0 0 3 60,000 -  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

3 115,000 3 68,086 46.914 0 0 0 0 0 -  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

7 1,355,480 1 936,615 118,865 0 0 0 6 300,000 -  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 80,000 2 22,032 17,968 0 0 0 1 40,000 -  

7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

13 1,340,000 4 550,025 99,975 0 0 0 9 690,000 -  

- อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

5 2,428,000 4 2,093,970 234,030 0 0 0 1 100,000 -  

- จัดซื้อครุภัณฑ์ 23 1,279,600 17 301,000  7,500 6 971,100 971,100 0 0 -  
รวม 85 24,114,602 49 17,998,987.75 1,430,514.25 16 3,513,100 3,513,100 20 1,190,000 -  
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5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามประเมินผล  
5.1 เชิงปริมาณ (Quantity)  
1) การติดตามประเมินผลและสถานะทางการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ /กิจกรรม  ตั้งแต่วันที่  1 

ตุลาคม  2564 ถึงวันที่  30 กันยายน  2565 พบว่ามีการด่าเนินโครงการที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปี พ.ศ. 2565 จ่านวน  85 โครงการ  พบว่ามีการด่าเนินโครงการแล้วเสร็จและมีการด่าเนินการ
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จ่านวน 49 โครงการ รวมเป็นเงิน 17,975,018 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.65 มีโครงการที่อยู่
ระหว่างด่าเนินการ  จ่านวน  16 โครงการ  รวมเป็นเงิน  3,069,296 บาท คิดเป็นร้อยละ  18.82 ไม่ด่าเนิน
โครงการ จ่านวน 20 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,830,306 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.53 ไม่มีโครงการที่ยกเลิก  

2) การประเมินความพึงพอใจในส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ใน  
ภาพรวม  มีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด สรุปได้ดังนี้ 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  11 (18.3%) 49 (81.7%) 0(0%) 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  14 (23.3%) 44 (73.3%) 2 (3.3%) 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 13 (21.7%) 45 (75.0%) 2 (3.3%) 
4)  มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  11 (18.3%) 45 (75.0%)  4 (6.7%) 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม  10 (16.7%) 48 (80. 0%) 2 (3.3%) 
6)  การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด  10 (16.7%) 43 (71.7%) 7 (11.7%) 
7)  ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  11 (18.3%) 47 (78.3%) 2 (3.3%) 
8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  10 (16.7%) 48 (80. 0%) 2 (3.3%) 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ / กิจกรรม  8 (13.3%) 48 (80. 0%) 4 (6.7%) 

 จากตารางพบว่า ประชาชนในต่าบลไพรขลา มีความพึ่งพอใจต่อการด่าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต่าบลไพรขลาภาพรวม ในระดับพอใจ ในทุกประเด็น โดยมีประเด็นที่มีความพึ่งพอใจมาก คือ มีการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 23.3 และระดับพอใจ ในประเด็นมีการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 81.7 

-ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี 9 ข้อ (9 ประเด็นการพัฒนา) และแต่ละข้อมี 10 คะแนนได้
คะแนนความพึงพอใจ 60.25 เฉลี่ย 6.69 คะแนน 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.73 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.82 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.70 
4.  มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 6.68 
5.  มีความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.62 
6.  มีการด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด 6.58 
7.  ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหา 6.67 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 6.77 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.68 

ภาพรวม (คะแนนท่ีได้ 60.25) 6.69 
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-ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพัฒนาคน และสังคม มี 9 ข้อ (9 ประเด็นการพัฒนา) และแต่ละข้อมี 10 
คะแนนได้คะแนนความพึงพอใจ 62.80 เฉลี่ย 6.97 คะแนน 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.02 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.00 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.13 
4.  มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.20 
5.  มีความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.87 
6.  มีการด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด 6.92 
7.  ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหา 6.92 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 6.87 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.88 

ภาพรวม (คะแนนท่ีได้ 62.80) 6.97 
-ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านสาธารณสุข มี 9 ข้อ (9 ประเด็นการพัฒนา) และแต่ละข้อมี 10 คะแนนได้คะแนน

ความพึงพอใจ 61.63 เฉลี่ย 6.84 คะแนน 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.87 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.83 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.73 
4.  มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 6.85 
5.  มีความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.00 
6.  มีการด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด 6.77 
7.  ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหา 6.85 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 6.82 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.92 

ภาพรวม (คะแนนท่ีได้ 61.63) 6.84 
-ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  มี 9 ข้อ (9 ประเด็นการพัฒนา) และแต่ละข้อมี 10 

คะแนนได้คะแนนความพึงพอใจ 62.03 เฉลี่ย 6.89 คะแนน 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.87 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.02 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.00 
4.  มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 6.87 
5.  มีความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.83 
6.  มีการด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด 6.90 
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7.  ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหา 6.73 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 6.90 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.92 

ภาพรวม (คะแนนท่ีได้ 62.03) 6.89 
-ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านเศรษฐกิจ มี 9 ข้อ (9 ประเด็นการพัฒนา) และแต่ละข้อมี 10 คะแนนได้คะแนน

ความพึงพอใจ 60.71 เฉลี่ย 6.74  คะแนน 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.70 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.72 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.73 
4.  มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 6.75 
5.  มีความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.73 
6.  มีการด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด 6.88 
7.  ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหา 6.72 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 6.73 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.75 

ภาพรวม (คะแนนท่ีได้ 60.71) 6.74 
-ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มี 9 ข้อ (9 ประเด็นการพัฒนา) และแต่

ละข้อมี 10 คะแนนได้คะแนนความพึงพอใจ 62.70 เฉลี่ย 6.96 คะแนน 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.95 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.97 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.95 
4.  มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.03 
5.  มีความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.87 
6.  มีการด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด 6.97 
7.  ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.00 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 6.98 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.98 

ภาพรวม (คะแนนท่ีได้ 62.70) 6.96 
-ยุทธศาสตร์ที ่7 ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  มี 9 ข้อ (9 ประเด็นการพัฒนา) และแต่ละข้อมี 

10 คะแนนได้คะแนนความพึงพอใจ 60.83 เฉลี่ย 6.75 คะแนน 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.77 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.77 
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3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.80 
4.  มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 6.85 
5.  มีความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.68 
6.  มีการด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด 6.72 
7.  ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหา 6.78 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 6.73 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.73 

ภาพรวม (คะแนนท่ีได้ 60.83) 6.75 

5.2 คุณภาพ ( Quality )  
1) การด่าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินท้าให้ประชาชนในต่าไพรขลาและประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทาง

ในพื้นที่ ต่าบลไพรขลา มีถนนที่ได้มาตรฐานมั่นคงและปลอดภัย  มีความสะดวกสบายและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากยิ่งข้ึน มีสาธารณูปการที่จ่าเป็นต่อการด่ารงชีวิตประชาชนได้รับผลประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อม  มี
ความปลอดภัยในการสัญจร  ชีวิตและทรัพย์สินได้รับการปกปูองคุ้มครองดูแล  ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้าน
อาชีพ สุขภาพอนามัยแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้  
มีการส่งเสริมด้านการศึกษาหาความรู้แก่ประชาชนเพิ่มข้ึน สามารถเปิดโลกทัศน์ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ ความเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาท้องถ่ิน  

2) ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาท้องถ่ินและความพึงพอใจในการพัฒนาท้องถ่ินและมีความพึง
พอใจในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต่าบลไพรขลา โดยการส่ารวจความพึงพอใจของประชาชนเก็บ รวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งผลการประเมินพบว่าในภาพรวมของทุกยุทธศาสตร์ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพอใจ ในประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 81.7 

5.3 ค่าใช้จ่าย (Cost )  
ค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการก่อหนี้ผูกพันสอดคล้องกับที่ตั้งงบประมาณหรืองบประมาณการราคากลางและ

การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตาม
เป้าหมายของการใช้จ่ายงบประมาณ  

5.4 เวลา ( Time )  
ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ส่าหรับรอบการประเมินผลโครงการที่ด่าเนินการจ่านวน  49 

โครงการ /กิจกรรม  พบว่าการด่าเนินโครงแล้วเสร็จตามข้อตกลงหรือสัญญาจ้างและสามารถใช้ประโยชน์กับ
ประชาชนได้ตามก่าหนดเวลาเป็นไปตามแผนด่าเนินงานสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
ได้ตามระยะเวลาที่ก่าหนดตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้ตรงตามก่าหนด แม้ว่าบางโครงการอาจมีการ
คลาดเคลื่อนไปบ้างแต่ก็มิได้เกิดความเสียหายแก่ราชการแต่อย่างใด  

5.5 การได้รับประโยชน์  
ประชาชนได้รับประโยชน์ต่อการด่าเนินโครงการต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วน ต่าบลไพรขลา  และ

โครงการต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนซึ่งท้าให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้ว  

5.6 การวัดผล  
ตัวช้ีวัด ( Key Performance lndicators : KPls ) โครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วน ต่าบลไพรขลา  

มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ มีดัชนีช้ีวัดผลงานที่สามารถวัดได้ (measurabie) โดยใช้
บอกประสิทธิผล  (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ  (efficiency) ได้ เช่น การก่าหนดความพึงพอใจ  การ
ก่าหนดร้อยละ การก่าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์กับสิ่งที่ได้รับ  
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5.7 ผลกระทบ (Impact)  
ประเด็นในการทบทวนผลกระทบเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ มีผลกระทบที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้เกิดข้ึน

หรือไม่ ผลกระทบที่เกิดข้ึนสอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ/จังหวัด หรือใช้ความรุนแรงและความยั่งยืน
ของผลกระทบทั้ง ในเชิงบวก/เชิงลบ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ  เปรียบเทียบ  กับทางเลือกอื่น  ผลกระทบ  
(lmpoct) เชิงบวก  ได้แก่ รายได้ชุมชนเพิ่มข้ึน  GPD (Gross Domestie) รายได้ที่เกิดข้ึนจากในประเทศเพิ่มข้ึน  
ประหยัดเวลา  ประหยัดค่าน่้ามัน  ประหยัดค่าใช้จ่าย  ผลกระทบ  (Inpact) เชิงลบ  เช่น เส้นทางคมนาคมดีข้ึน  
สะดวกสบายข้ึนแต่ทาให้เกิดอุบัติเหตุ เพิ่มสูงข้ึน มีคนแปลกหน้าผ่านเข้าออกใน ชุมชนมากข้ึนมีผลต่อความไม่สงบ 
เรียบร้อย มีคดีเกิดอาชญากรรม การลักขโมย ฯลฯ 
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ส่วนที่  ๔  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร ์ 

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย
แผนงานดังนี ้ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลักษณะงานก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง  
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน ลักษณะงานส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้

สอดคล้องกับความจ าเป็น  และความต้องการของประชาชน  ซึ่งตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.256๕ ตั้งไว้ จ านวน ๑8 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๘ โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน 10 โครงการ  
มีงบประมาณในแผนด าเนินงานฯ  จ านวน  4,533,000.- บาท ด าเนินการเบิกจ่ายจริงเฉพาะที่แล้วเสร็จ  จ านวน 
1,817,204.- บาท  

(2) ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา คนและสังคม  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  
ประกอบด้วยแผนงาน ดังนี ้ 

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน ลักษณะงาน สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและ
สถานที่ส าคัญสนับสนุนการฝึกอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  อปพร . และดูแลรักษาความปลอดภัย
และการจราจร 

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ลักษณะงาน ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งพัฒนาบทบาท
ผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานแรงงานใน
ท้องถ่ิน ซึ่งตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ตั้งไว้ จ านวน ๑3 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ  
10 โครงการ มีงบประมาณในแผนด าเนินงานฯ  จ านวน  13,001,522.- บาท ด าเนินการเบิกจ่ายจริงเฉพาะที่แล้ว
เสร็จ  จ านวน  12,210,055.75.- บาท คิดเป็นร้อยละ 93.91 และสามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน  
731,466.25.- บาท คิดเป็นร้อยละ 6.09 

 (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน มีลักษณะงาน แก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

จัดท าระบบก าจัดขยะรวมและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
3.2 แผนงานสาธารณสุข ลักษณะงาน การด าเนินโครงการเพื่อให้บริการประชาชนและรับทราบ

ปัญหาอุปสรรคและความต้องการของประชาชนในพื้นที่  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
ส่งเสริมสุขภาพ  และอนามัยของประชาชนในทุกระดับให้มีความแข็งแรง  ซึ่งตามแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งไว้ จ านวน 3 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ มีงบประมาณในแผนด าเนินงาน
ฯ จ านวน 115,000.- บาท ด าเนินการเบิกจ่ายจริงเฉพาะที่แล้วเสร็จ จ านวน 68,086.- บาท คิดเป็นร้อยละ 59.21 
และสามารถประหยัดงบประมาณได้ จ านวน 46,914.- บาท คิดเป็นร้อยละ 40.79 

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 แผนงานการศึกษา ลักษณะงาน ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาบุคลากรด้านการศึกษา  

ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากลรองรับประชาคมอาเซียน  
4.2 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ  มีลักษณะงาน  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริม  

กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีของชุมชนท้องถ่ิน สุรินทร์  โดยการอนุรักษ์  สืบสาน  ต่อยอด  และ
เช่ือมโยงสู่การท่องเที่ยว  ซึ่งตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 ตั้งไว้ จ านวน  7 โครงการ  
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ด าเนินการแล้วเสร็จ  1 โครงการ  ไม่ได้ด าเนินการจ านวน  6 โครงการ  มีงบประมาณในแผนด าเนินงานฯ  จ านวน 
1,355,480.- บาท ด าเนินการเบิกจ่ายจริงเฉพาะที่แล้วเสร็จ จ านวน 936,615.- บาท คิดเป็นร้อยละ 69.10 และ
สามารถประหยัดงบประมาณได้ จ านวน 118,865 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.90 

(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที ่
ประกอบด้วยแผนงาน ดังนี ้ 

5.1 แผนงานการเกษตร ลักษณะงาน พัฒนาปรับปรุงพันธ์ุพืชและเมล็ดพืชที่ดีมีคุณภาพส่งเสริม
ให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  ลดต้นทุน  เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ  ส่งเสริม
สนับสนุนการถนอมและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อบริโภคและจ าหน่าย  
และเพื่ออนุรักษ์และเพิ่มช่องทางการตลาด ซึ่งตามแผนการด าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 มิได้จัดสรร
งบประมาณด้านน้ีไว้ 

(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาด้านการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยแผนงานดังนี ้ 

6.1 แผนงานการเกษตร  มีลักษณะงาน  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  แหล่งน้ า  ลุ่มน้ าล าคลองและปุ าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์  สร้างจิตส านึกเพื่อปูองกัน   ซึ่งตามแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งไว้ จ านวน 3 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ  2 โครงการ  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการจ้านวน  -โครงการ  ไม่ได้ด าเนินการจ านวน  1 โครงการ  มีงบประมาณในแผนด าเนินงานฯ  จ านวน  
80,000.- บาท ด าเนินการเบิกจ่ายจริงเฉพาะที่แล้วเสร็จ  จ านวน  22,032.- บาท คิดเป็นร้อยละ  27.54 และ
สามารถประหยัดงบประมาณได้ จ านวน 17,968 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.46 

(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  ประกอบด้วยแผนงาน ดังนี ้ 
7.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานน าระบบสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  

สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษาอบรมการเพิ่มพูนความรู้ ซึ่งตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ตั้งไว้ จ านวน 13 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ  4 โครงการ  อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน  - โครงการ  
ไม่ได้ด าเนินการจ านวน  9 โครงการ  มีงบประมาณในแผนด าเนินงานฯ  จ านวน  1,340,000.- บาท ด าเนินการ
เบิกจ่ายจริงเฉพาะที่แล้วเสร็จ จ านวน 550,025 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.05 และสามารถประหยัดงบประมาณได้  
จ านวน 99,975 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.46 

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
1) การพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างเส้นทางคมนาคม  เช่น ถนนดิน  ลูกรัง  หินคลุก  ลาด

ยางหรือคอนกรีต ทาให้มีระบบคมนาคมเช่ือมโยงพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีความสะดวกได้มาตรฐานการก่อสร้างและปรับปรุง
ถนนท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพิ่มข้ึน เกษตรกรสามารถเดินทางไปท าการเกษตรและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็วข้ึน  

2) มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุกลุ่มอาชีพต่างๆในพื้นที่ให้มีการยกระดับความสามารถ
ในการผลิต ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน  ได้รับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ  ท าให้
สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนได้  

3) การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  เด็กในวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับ  เด็กก่อนเกณฑ์
และนักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของวัย  มีสุขภาพอนามัยที่ดีและพัฒนาการทางการเรียน
การสอนที่ดี  

4) ประชาชนในต าบลไพรขลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเป็นการปลูกผังจิตสานึกและสร้างความตระหนักรักและเชิดชู  สถาบันชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์  ประชาชนได้เข้าร่วมงานพิธี  กิจกรรมวันส าคัญ  ของสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์และ
กิจกรรมที่ส าคัญของท้องถ่ินมีส่วนร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน  
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5) องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา มีการน าเอาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  หรือธรรม
มาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานราชการ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ หน่วยงานราชการควรมีแนวทาง
ในการก ากับดูแลตนเองที่ดีสามารถด าเนินการในทุกๆ ภารกิจด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  มีจริยธรรมและยึดถือ
ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก  รวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการส่งเสริมให้
บุคลากรในหน่วยงานเป็นทั้งคนเก่ง และคนมีจริยธรรม ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ได้คะแนนในระดับ A  87.57 คะแนน 
อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี 

1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย  
1) เปูาหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วน ต าบลไพรขลา ให้น่าอยู่และมีความเข้มแข็ง  โดยได้รับ

บริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนเพื่อรับรองรับการขยายตัวของหมู่บ้านและ
เศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ถนนได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาให้อยู่ใน
สภาพที่สามารถใช้งานได้ปกติ ท าให้เกิดความสะดวกในการคมนาคม มีความน่าอยู่อาศัยและมีความเข้มแข้ง  

2) เปูาหมายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว ชุมชนและหมู่บ้าน  ในการพึ่งพาตนเอง  
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพคน ในด้าน
การส่งเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้เพียงพอแก่การเลี้ยงชีพ  การสร้างรายได้  กระจายผลผลิตสินค้าของท้องถ่ินให้
แพร่หลาย  

1.4 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
จากการติดตามประเมินผลของสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณของโครงการกิจกรรม  ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลไพรขลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 พบว่าจากโครงการที่ตั้งจ่ายใน
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 จ านวน 85 โครงการ  รวมเป็นเงิน  22,968,602.- บาท พบว่ามี
การด าเนินโครงการแล้วเสร็จและมีการด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ  จ านวน  49 โครงการ  รวมเป็นเงิน  
17,975,018.- บาท คิดเป็นร้อยละ 78.26 มีโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  16 โครงการ  รวมเป็นเงิน  
3,069,296 บาท คิดเป็นร้อยละ  13.36 ไม่ด าเนินโครงการ  จ านวน  20 โครงการ  รวมเป็นเงิน  1,830,306.- 
บาท คิดเป็นร้อยละ 8.38  ไม่มีโครงการที่ยกเลิก  

1.5 ผลส าเร็จท่ีวัดได้  โดยการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไพรขลา มีความพึงพอในระดับพอใจ สรุปได้ดังนี้  

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  11 (18.3%) 49 (81.7%) 0(0%) 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  14 (23.3%) 44 (73.3%) 2 (3.3%) 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 13 (21.7%) 45 (75.0%) 2 (3.3%) 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  11 (18.3%) 45 (75.0%)  4 (6.7%) 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  10 (16.7%) 48 (80. 0%) 2 (3.3%) 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  10 (16.7%) 43 (71.7%) 7 (11.7%) 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  11 (18.3%) 47 (78.3%) 2 (3.3%) 
8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  10 (16.7%) 48 (80. 0%) 2 (3.3%) 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  8 (13.3%) 48 (80. 0%) 4 (6.7%) 

 จากตารางพบว่า ประชาชนในต าบลไพรขลา มีความพึ่งพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ไพรขลาภาพรวม ในระดับพอใจ ในทุกประเด็น โดยมีประเด็นที่มีความพึ่งพอใจมาก คือ มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 23.3 และระดับพอใจ ในประเด็นมีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 81.7 
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-ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี 9 ข้อ (9 ประเด็นการพัฒนา) และแต่ละข้อมี 10 คะแนนได้
คะแนนความพึงพอใจ 60.25 เฉลี่ย 6.69 คะแนน (หน้า 46) 

-ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพัฒนาคน และสังคม มี 9 ข้อ (9 ประเด็นการพัฒนา) และแต่ละข้อมี 10 คะแนน
ได้คะแนนความพึงพอใจ 62.80 เฉลี่ย 6.97 คะแนน (หน้า 47) 

-ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านสาธารณสุข มี 9 ข้อ (9 ประเด็นการพัฒนา) และแต่ละข้อมี 10 คะแนนได้คะแนนความ
พึงพอใจ 61.63 เฉลี่ย 6.84 คะแนน (หน้า 47) 

-ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  มี 9 ข้อ (9 ประเด็นการพัฒนา) และแต่ละข้อมี 10 
คะแนนได้คะแนนความพึงพอใจ 62.03 เฉลี่ย 6.89 คะแนน (หน้า 47-48) 

-ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านเศรษฐกิจ มี 9 ข้อ (9 ประเด็นการพัฒนา) และแต่ละข้อมี 10 คะแนนได้คะแนนความ
พึงพอใจ 60.71 เฉลี่ย 6.74  คะแนน (หน้า 48) 

-ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มี 9 ข้อ (9 ประเด็นการพัฒนา) และแต่ละข้อ
มี 10 คะแนนได้คะแนนความพึงพอใจ 62.70 เฉลี่ย 6.96 คะแนน (หน้า 48) 

-ยุทธศาสตร์ที ่7 ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  มี 9 ข้อ (9 ประเด็นการพัฒนา) และแต่ละข้อมี 
10 คะแนนได้คะแนนความพึงพอใจ 60.83 เฉลี่ย 6.75 คะแนน (หน้า 48-49) 
 
2. สรุปปัญหา/ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนงานโครงการและกิจกรรมในอนาคตขององค์การ

บริหารส่วนต าบลไพรขลา  
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 งบประมาณมีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถกระจายท าโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความต้องการของ
ประชาชนมีมาก 

1.2 โครงการเกินศักยภาพมีจ านวนมาก จึงไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ 
1.3 ประชาชนในต าบลขาดความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
1.4 ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

2) ด้านการพัฒนาคน และสังคม  
-ไม่มี- 

3.) ด้านสาธารณสุข 
-ไม่มี- 

4) ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
-ไม่มี- 

5) ด้านเศรษฐกิจ 
-ไม่มี- 

6) ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-ไม่มี- 

7) ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
-ไม่มี- 
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ส่วนท่ี  ๕ 
ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินในฐานะหน่วยงานที่มี
อ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี  ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับ
ระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ  ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน   เพื่อให้การด าเนินงานมุ่งสู่
เป้าหมายดังกล่าว  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการ
วางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖ ๕ เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบ e-plan และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลน
ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

การจัดท างบประมาณโดยภาพรวม องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  ได้จัดท างบประมาณเพื่อด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 256 ๕ และโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐบาล  จ านวน ๘๕ โครงการ  
งบประมาณ 24,132,602.- บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
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การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ
ทั้งหมด 

งบประมาณ
ตาม 

ข้อบัญญัต ิ

ด าเนินการแล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 
โครงการ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ โครงการ งบประมาณ คงเหลือ โครงการ งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 18 4,533,000 8 1,817,204 173,796 10 2,542,000 2,542,000 0 0 
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน และสังคม 13 13,001,522 10 12,210,055.75 731,466.25 0 0 0 3 60,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

3 115,000 3 68,086 46.914 0 0 0 0 0 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

7 1,355,480 1 936,615 118,865 0 0 0 6 300,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 80,000 2 22,032 17,968 0 0 0 1 40,000 

7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

13 1,340,000 4 550,025 99,975 0 0 0 9 690,000 

- อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน 

5 2,428,000 4 2,093,970 234,030 0 0 0 1 100,000 

- จัดซื้อครุภัณฑ์ 23 1,279,600 17 301,000  7,500 6 971,100 971,100 0 0 
รวม 85 24,114,602 49 17,998,987.75 1,430,514.25 16 3,513,100 3,513,100 20 1,190,000 
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การใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินการ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างอาคาร สถานที่  ปรับปรุง  ซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ท่อระบายน้ า  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ
จัดสรร 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เบิกจ่ายจริง 
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ท่ี 1 

174,000 งบประมาณ 
อบต. 

173,000  - - 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ท่ี 12 

200,000 งบประมาณ 
อบต. 

145,000  - - 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ท่ี 3 

200,000 งบประมาณ 
อบต. 

198,500  - - 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ท่ี 4 

200,000 งบประมาณ 
อบต. 

199,500  - - 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ท่ี 5 

200,000 งบประมาณ 
อบต. 

199,500  - - 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ท่ี 9 

200,000 งบประมาณ 
อบต. 

145,000  
 

- - 

7 โครงการก่อสร้างที่จอดรถ 617,000 งบประมาณ 
อบต. 

562,704  - - 

8 โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี 2 

200,000 งบประมาณ 
อบต. 

194,000  - - 

9 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หินคลุก (ข้างปั้ม PT) 

255,000 งบประมาณ 
อบต. 

0 -  - 

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัว U (หมู่ท่ี 6) 

200,000 งบประมาณ 
อบต. 

0 -  - 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ท่ี 7 

190,000 งบประมาณ 
อบต. 

0 -  - 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ท่ี 8 

200,000 งบประมาณ 
อบต. 

0 -  - 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ท่ี 10 

200,000 งบประมาณ 
อบต. 

0 -  - 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ท่ี 11 

200,000 งบประมาณ 
อบต. 

0 -  - 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 

440,000 งบประมาณ 
อบต. 

0 -  - 

16 โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ 

222,000 งบประมาณ 
อบต. 

0 -  - 

17 โครงการเทพ้ืนคอนกรีตเสริม
เหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

352,000 
 

งบประมาณ 
อบต. 

0 -  - 

18 โครงการปรับปรุงพื้นที่ถมดิน
สนามกีฬา 

283,000 งบประมาณ 
อบต. 

0 -  - 

รวม 18 โครงการ 4,533,000  1,817,204 8 10 0 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
2.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม ฝึกอบรม ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  ฝึกอาชีพ ช่วยเหลือ ในการสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ
จัดสรร 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เบิกจ่ายจริง 
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

       400,000 
 

งบประมาณ 
อบต. 

378,418  - - 

2 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับต าบลเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ต าบล 

       105,000 งบประมาณ 
อบต. 

105,000  - - 

3 โครงการให้ความรู้และป้องกัน
การเกิดอัคคีภัย 

         25,000  งบประมาณ 
อบต. 

24,630  - - 

4 โครงการส่งเสริมความรู้เร่ืองยา
เสพติด และจราจรใน
สถานศึกษา 

30,000 งบประมาณ 
อบต. 

27,481.75  - - 

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและครอบครัว 

20,000 
โอนเพิ่ม 
35,000 

งบประมาณ 
อบต. 

54,764  - - 

6 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 9,318,000 งบประมาณ 
อบต. 

9,174,500  - - 

7 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,628,000 งบประมาณ 
อบต. 

2,272,800  - - 

8 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์        228,000 งบประมาณ 
อบต. 

91,000  - - 

9 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 144,522 งบประมาณ 
อบต. 

75,662  - - 

10 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000 งบประมาณ 
อบต. 

5,800  - - 

11 โครงการเยาวชนสัมพันธ์สุข
ภาวะสดใส ห่างไกลยาเสพติด 

20,000 งบประมาณ 
อบต. 

- - -  

12 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูง
วัย สร้างจิตสดใส ร่างกาย
แข็งแรง 

20,000 งบประมาณ 
อบต. 

- - -  

13 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาต ิ

         20,000  งบประมาณ 
อบต. 

- - -  

รวม 13 โครงการ 13,001,522  12,210,055.75 10 0 3 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
3.1  แนวทางการพัฒนา อบรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน จัดซื้อ จัดหา 

ที ่ โครงการ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ
จัดสรร 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เบิกจ่ายจริง 
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

        47,000  งบประมาณ 
อบต. 

46,970  - - 

2 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว ์

          8,000  งบประมาณ 
อบต. 

3,876  - - 

3 โครงการบริหารจัดการขยะ
ต าบลไพรขลา 

        60,000  
 

งบประมาณ 
อบต. 

17,240  - - 

รวม 3 โครงการ 115,000  68,086 3 0 0 
4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

4.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเด็ก  เยาวชน สนับสนุนประเพณีท้องถ่ิน ศาสนาและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน จัดหา จัดซื้อ สร้าง ก่อสร้าง ปรับปรุง 

ที ่ โครงการ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ
จัดสรร 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เบิกจ่ายจริง 
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

1,055,480 งบประมาณ 
อบต. 

936,615  - - 

2 โครงการแข่งขันเรือยาว
ประเพณี 

        40,000 
 

งบประมาณ 
อบต. 

0 - -  

3 โครงการเทศกาลงานปลา
ไหลข้าวใหม่หอมมะลิและ
งานกาชาด 

      100,000 
 

งบประมาณ 
อบต. 

0 - -  

4 โครงการส่งเสริมงานวันเด็ก
แห่งชาต ิ

        30,000  งบประมาณ 
อบต. 

0 - -  

5 โครงการแข่งขันกีฬาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล
ไพรขลา 

        30,000  งบประมาณ 
อบต. 

0 - -  

6 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดไพรขลาเกมส ์

      50,000 
 

งบประมาณ 
อบต. 

0 - -  

7 โครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์รดน้ าขอพร
ผู้สูงอาย ุ

      50,000 
 

งบประมาณ 
อบต. 

0 - -  

รวม 7  โครงการ 1,355,480  936,615 1 0 6 
 
5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

5.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
- ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้ 
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6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1  แนวทางการพัฒนาแผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม สนับสนุน ก่อสร้าง  

เพาะปลูก จัดหา จัดซื้อ 

 ที ่ โครงการ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ
จัดสรร 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เบิกจ่ายจริง 
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการปลูกต้นไม้และ
ก าจัดวัชพืชต าบลไพรขลา
ตามแนวพระราชเสาวนีย ์

        20,000  งบประมาณ 
อบต. 

17,850  - - 

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี 

        20,000  งบประมาณ 
อบต. 

4,182  - - 

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและ
ศึกษาดูงาน 

        40,000 
 

งบประมาณ 
อบต. 

0 - -  

รวม 3  โครงการ 80,000  22,032 2 0 1 
7.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

7.1 แนวทางการพัฒนา จัดกิจกรรม ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชาคม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ จัดหา จัดซื้อ 
ปรับปรุง 

ที ่ โครงการ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ
จัดสรร 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เบิกจ่ายจริง 
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการลดอุบัติเหตุต าบล
ไพรขลา 

        30,000 
 

งบประมาณ 
อบต. 

17,092  - - 

2 โครงการวันท้องถิ่นไทย         20,000 
 

งบประมาณ 
อบต. 

2,132  - - 

3 โครงการจัดเวทีให้ความรู้ด้าน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อแก้ไข / เพิ่มเติม / 
เปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่น 

        20,000 
 

งบประมาณ 
อบต. 

6,756  - - 

4 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
เลือกตั้ง 

      300,000 
โอนเพิ่ม 280,000  

งบประมาณ 
อบต. 

524,045  - - 

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ภาษีท้องถิ่น 

        30,000 
 

งบประมาณ 
อบต. 

0 - -  

6 โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

        40,000  งบประมาณ 
อบต. 

0 - -  

7 โครงการฝึกอบรมสัมมนา
เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ 

      200,000  
 

งบประมาณ 
อบต. 

0 - -  
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8 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการเฝ้าระวังการ
คอรัปชั่นในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน
ต าบลไพรขลา 

        30,000  งบประมาณ 
อบต. 

0 - -  

9 โครงการเสริมสร้างการ
ป้องกัน การปราบปรามการ
ทุจจริตประจ าป ี

        30,000  งบประมาณ 
อบต. 

0 - -  

10 โครงการจัดท าแผนที่ภาษ ี         20,000 
โอนเพ่ิม 30,000 

งบประมาณ 
อบต. 

0 - -  

11 ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่
สาธารณประโยชน์ 

        30,000 
 

งบประมาณ 
อบต. 

0 - -  

12 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคา (ค่า K) 

      130,000  งบประมาณ 
อบต. 

0 - -  

13 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน
ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

      150,000  งบประมาณ 
อบต. 

0 - -  

รวม 13  โครงการ 1,340,000  550,025 4 0 9 
 
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  

ที ่ โครงการ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ
จัดสรร 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เบิกจ่ายจริง 
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 อุดหนุนโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนในการให้การ
สงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบ
ความทุกข์ยากเดือดร้อนและ
ผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้ง
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
สนับสนุนภารกิจก่ิงกาชาด
อ าเภอชุมพลบุรีประจ าป ี

20,000 งบประมาณ 
อบต. 

20,000  - - 

2 อุดหนุนโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนในการให้การ
สงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบ
ความทุกข์ยากเดือดร้อนและ
ผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้ง
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ประจ าปี 

10,000 งบประมาณ 
อบต. 

10,000  - - 

3 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้แก่นักเรียนใน
พื้นที่ต าบลไพรขลา 
 

2,058,000 งบประมาณ 
อบต. 

2,041,200  - - 
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4 โครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน 

240,000 งบประมาณ 
อบต. 

227,700  - - 

5 อุดหนุนโครงการเทศกาล
งานปลาไหลข้าวใหม่หอม
มะลิและงานกาชาด 

100,000 งบประมาณ 
อบต. 

0 - -  

รวม 5  โครงการ 2,428,000  2,093,970 4 0 1 
 
จัดซื้อครุภัณฑ์ 

ที ่ ครุภัณฑ ์
การเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ
จัดสรร 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เบิกจ่ายจริง 
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

 - ครุภัณฑ์ส านักงาน       
1 จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 

(กองช่าง) 
7,000 งบประมาณ 

อบต. 
5,900  - - 

2 จัดซ้ือโต๊ะส านักงาน 
(กองช่าง) 

12,000 งบประมาณ 
อบต. 

9,600  - - 

3 จัดซ้ือโต๊ะส านักงาน  
 (กองคลัง) 

18,000 งบประมาณ 
อบต. 

15,300  - - 

4 จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
(กองคลัง) 

22,800 งบประมาณ 
อบต. 

22,800  - - 

5 จัดซ้ือตู้เหล็ก (กองการศึกษาฯ) 
 

11,800 งบประมาณ 
อบต. 

11,800  - - 

6 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ
(ส านักปลัด ห้องรองปลัด) 

16,800 งบประมาณ 
อบต. 

0 -  - 

7 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
พร้อมติดตั้ง (ส านักปลัด 
หอประชุม) 

337,200 งบประมาณ 
อบต. 

0 -  - 

 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

      

8 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(ส านักปลัด) 

        34,000  งบประมาณ 
อบต. 

34,000  - - 

9 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
(ส านักปลัด) 

44,000 งบประมาณ 
อบต. 

44,000  - - 

10 จัดซ้ือเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 
(ส านักปลัด) 

          7,500  งบประมาณ 
อบต. 

          7,500  - - 

11 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(กองคลัง) 

60,000 งบประมาณ 
อบต. 

60,000  - - 

12 จัดซ้ือเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 
(กองคลัง) 

5,200 งบประมาณ 
อบต. 

5,200  - - 

13 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(กองการศึกษาฯ) 

17,000 งบประมาณ 
อบต. 

17,000  - - 



~ ๖๓ ~ 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ไพรขลา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   

14 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(กองช่าง) 

        17,000  งบประมาณ 
อบต. 

        17,000  - - 

 - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       
15 จัดซ้ือไม้สต๊าฟ ขนาด 4 เมตร 

(กองช่าง) 
3,500 งบประมาณ 

อบต. 
3,000  - - 

16 จัดซ้ือล้อวัดระยะทาง 
(กองช่าง) 

5,000 งบประมาณ 
อบต. 

4,500  - - 

17 จัดซ้ือสว่าน  
(ส านักปลัด) 

7,000 งบประมาณ 
อบต. 

6,700  - - 

18 จัดซ้ือเคร่ืองขุดหลุมเจาะดิน
(ส านักปลัด) 

19,000 งบประมาณ 
อบต. 

0 -  - 

19 จัดซ้ือเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง 
(กองช่าง) 

495,300 งบประมาณ 
อบต. 

0 -  - 

 - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่       
20 จัดซ้ือโทรทัศน์ 

(ส านักปลัด) 
6,700 งบประมาณ 

อบต. 
6,700  - - 

21 จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง
ระบบดิจิตอล (กองช่าง) 

30,000 งบประมาณ 
อบต. 

30,000  - - 

 - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       
22 จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 

120 ซีซี (ส านักปลัด) 
51,400 งบประมาณ 

อบต. 
0 -  - 

23 จัดซ้ือรถจักรยานยนต ์
(กองช่าง) 

51,400 งบประมาณ 
อบต. 

0 -  - 

รวม 23 รายการ 1,279,600  301,000 17 6 0 

 



~ ๖๔ ~ 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ไพรขลา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   

ส่วนท่ี 6 
ประมวลภาพผลการด าเนินงานและ 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 

       
 

       
 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 

       
 

       
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 

       
 

       
 
 

 



~ ๖๕ ~ 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ไพรขลา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 4 

       
 

       
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 

       
 

       
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 

       
 

       
 
 
 
 
 
 
 



~ ๖๖ ~ 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ไพรขลา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   

7. โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 

         
 

        

8. โครงการก่อสร้างที่จอดรถ 

       
 

       
9. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต้าบลเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต้าบล  

       
10. โครงการให้ความรู้และป้องกันการเกิดอัคคีภัย 

        
11. โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องยาเสพติด และจราจรในสถานศึกษา 

    



~ ๖๗ ~ 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ไพรขลา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   

12. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

    
13. โครงการบริหารจัดการขยะต้าบลไพรขลา 

    
14. โครงการปลูกต้นไม้และก้าจัดวัชพืชต้าบลไพรขลาตามแนวพระราชเสาวนีย์ 

   
15. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี

     
16. โครงการลดอุบัติเหตุต้าบลไพรขลา (ซ้อมแผน) 

    
17. โครงการวันท้องถิ่นไทย 

    
 



~ ๖๘ ~ 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ไพรขลา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   

18. โครงการจัดเวทีให้ความรู้ด้านกระบวนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อแก้ไข / เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่น 

    
19. ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการเลือกตั้ง 

    
20. อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนในการให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและ
ผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย กิ่งกาชาดอ้าเภอชุมพลบุรี กิ่งกาชาดจังหวัดสุรินทร์ 

     
21. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนในพื้นที่ต้าบลไพรขลา  

    
 

    
 

       
22. โครงการอุดหนุนส้าหรับการด้าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุขมูลฐาน 

     



~ ๖๙ ~ 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ไพรขลา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   

23. จัดซ้ือโต๊ะส้านักงาน (กองช่าง,กองคลัง) 

   
24. จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน (กองคลัง,กองการศึกษาฯ) 

      
25. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ส้านักปลัด,กองการศึกษาฯ ,กองช่าง) 
 
 
 
 
 
26. จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (ส้านักปลัด) 

   
27. จัดซ้ือเคร่ืองปร๊ินเตอร์ (ส้านักปลัด,กองคลัง) 

   
 
28. จัดซ้ือเก้าอ้ีส้านักงาน (กองช่าง) 

   
 
 
 
 



~ ๗๐ ~ 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ไพรขลา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   

29. จัดซ้ือไม้สต๊าฟ ขนาด 4 เมตร (กองช่าง) 

   
30. จัดซ้ือล้อวัดระยะทาง (กองช่าง) 

  

31. จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล (กองช่าง) 

  
32. จัดซื้อสว่าน (ส้านักปลัด) 

  

33. จัดซ้ือโทรทัศน์ (ส้านักปลัด) 

 
 
 


