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คํานํา 
 
            ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ.  2559 ข้อ 29 (3) กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน    
สิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และข้อ  29 (5) 
กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายใน   
สิบห้าวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี             

  ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน
เมษายน ๒๕60 ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ ได้จากการติดตาม             
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทราบ  คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองพะไล  หวังเป็นอย่างย่ิงว่าการจัดทํารายงานการติดตามและประเมินแผนในครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์ 
และใช้ประกอบการในการจัดทําแผนขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ในคราวต่อไป 
   
 
 
 
 
                                                                        คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา 
                                                                              องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 
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สารบัญ 
                                       
 

        หน้า                             
 
ส่วนที่ 1 บทนํา          ๑ 
      ความสําคญัของการติดตามและประเมินผลแผน     ๑  
    วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน 

  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผน     ๒  
    กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผน     ๒ 

  ระเบียบ วิธีการและเคร่ืองมอืที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผน   ๓ 

ส่วนที ่2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา       ๕ 

ส่วนที ่3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑    ๘  
     (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  
   และการติดตามและประเมนิคุณภาพแผนพัฒนา  

บญัชตีดิตามประเมินผลแผนพฒันา       25 

ปญัหาและอุปสรรค         32 

ข้อเสนอแนะ          32 

 
ภาคผนวก 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 
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ส่วนที่ 1 
 

บทนํา 

      ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสําคัญและจําเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างย่ิง 
เน่ืองจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้อง
กับแผนงานท่ีได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองพะไล ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน       
จึงจําเป็นที่จะต้องมีการจัดทําแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดําเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการทํางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

  ทั้งน้ี ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี 
และแผนการดําเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งช้ี
ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังน้ัน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สําคัญในการตรวจสอบการดําเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์     
หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนํา
ข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการดําเนินงาน 

๑. ความสําคญัของการตดิตามและประเมินผล  
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเคร่ืองมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ
ที่ดําเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ
เก่ียวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน ให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กําหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหว่างที่กําลังดําเนินการหรือ
ภายหลังที่การดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจําเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการ
ประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งช้ีว่าแผนงานท่ีกําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่า
แผนงานที่ได้ดําเนินการไปแล้วน้ันให้ผลเป็นอย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่
ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ของการตดิตามผลการดําเนนิงาน 
        2.1 เป็นเคร่ืองมือที่สามารถนําไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กําหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น 
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   2.1.1 การติดตามผลการดําเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี 
          2.1.2 ผลการดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
       2.2 เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนที่และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล 
       2 .3  เพ่ื อแสดงความ สัม พัน ธ์ เช่ื อม โยงและสอดคล้ อ งกัน ระห ว่างแผนสาม ปี  การจั ดทํ า            
งบประมาณรายจ่าย และแผนการดําเนินงานประจําปี 
       2.4 เพ่ือแสดงจุดหมายและแนวทางการพัฒนาของปีน้ันๆ ว่าเป็นอย่างไร สอดคล้องและสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาตําบลได้หรือไม่ 
       2.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนพัฒนาตําบลในปีต่อไป 

 3. ประโยชนข์องการตดิตามและประเมินผล 
        ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไลใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานได้หลายแนวทาง ดังน้ี  
  3.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนหรือไม่  
  3.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน
ของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวช้ีวัดที่ผู้บริหารกําหนดไว้หรือไม่  
  3.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทํางานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผล
ต่อเน่ืองจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและ
ตัวช้ีวัดที่กําหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ   

๔. กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมินผล  
๔.๑ กรอบในการตดิตามและประเมินผล  
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล จะต้องดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังน้ี  
  ๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๒๙ ดังน้ี  
   (๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
   (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ดังน้ี  
   (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไลที่ได้รับการแต่งต้ัง
ตามระเบียบฯ ได้กําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ดังน้ี  
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  ๑. ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 –๒๕๖2) ตามแนวทางการพิจารณา
คุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปีของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วัน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
  ๒. ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ ๒๕60 และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา  

๕. ระเบยีบ วิธีการและเครือ่งมือที่ใช้ในการตดิตามและประเมินผล  
  ๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในการตดิตามและประเมินผล  
  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังน้ี  
   (๑) แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล   
เมืองพะไล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ โดยมี  
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม  
   (๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังน้ี  
    แบบที่ ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
    แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน  

 ๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล  
   วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังน้ี  
   (๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 –๒๕๖2)  
   (๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะ 6 เดือนดังน้ี  
      รายไตรมาส  
    (๑) ไตรมาสที ่๑ ( เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9 )  
    (๒) ไตรมาสที ่๒ ( เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕60 )  
    (๓) ไตรมาสที ่๓ ( เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕60 )  
    (๔) ไตรมาสที ่๔ ( เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕60 )  
      ระยะ ๖ เดือน  
    (๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๕9 – มีนาคม ๒๕60  
    (๒) เดือน เมษายน – กันยายน ๒๕60 
    (๓) ดําเนินการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณน้ัน ว่าสามารถเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ต้ังไว้หรือไม่  
    (๔) สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒) 
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    (๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)  
    (๖) เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน  
    (๗) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  

๕.๓) เครื่องมือที่ใช้ในการตดิตามและประเมินผล  
   แบบที ่๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   แบบที ่๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   แบบที ่๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
   แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน  
   ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและประเมนิผลด้วยระบบ e-laas 
(www.dla.go.th)  

๖. คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลเมืองพะไล 
 6.1 นายสีนู   ขิบปะเม ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
 6.2 นายฤทธ์ิ   สมีา  ส.อบต.    กรรมการ 
 6.3 นายธงไท   ลายทอง ส.อบต.    กรรมการ 
 6.4 นายทองสุข   การปลูก ส.อบต.    กรรมการ 
 6.5 นางศลีนา   ธุรธรรม ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
 6.6 นางหนูน้อม  จันทะสา ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
 6.7 น.ส.อรณชิชา  ดีพลงาม ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
 6.8 นายชัย   การสร้าง ผู้อํานวยการกองช่าง  กรรมการ 
 6.9 นายภูรีพัฒน์  อินทัชธนโชติ ผอ.กองการศึกษาฯ  กรรมการ 
 6.10 นายเอียว  ศรีธรรมบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 6.11 นางสมจิตร  พลแสน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  เลขานุการ 
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ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน ์พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

วิสัยทัศน์ในการพฒันาท้องถ่ิน (Vision) 
  “ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาอาชีพ  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น” 

 

พนัธกิจ (mission) 
  1. พัฒนาการบริการสาธารณะโครงสร้างพ้ืนฐานให้สะดวกและเสมอภาค 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้  
 3. ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา (Goals) 
    1. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค 
 2. ประชาชนมีศักยภาพ มีรายได้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
 3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์เพือ่การพฒันา (Strategy)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 เป้าหมายการพฒันา  
  ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน และได้รับความสะดวก
ในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 

  แนวทางการพฒันา 
 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงถนน ทางน้ํา ทอ่ระบายนํ้า 
 2. การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ 
 3. การบริการสาธารณะ 

  ตัวชี้วัด  
  1. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน และได้รับความ
สะดวกในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น  
  2. ถนน สะพาน และทางน้ํา มีมาตรฐาน สามารถสนองตอบความต้องการข้ันพ้ืนฐานของประชาชนได้
เป็นอย่างดี  
  3. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมาทั้งต่อชีวิต และทรัพย์สิน  
  4. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน และใช้ประกอบอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 เป้าหมายการพฒันา  
  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริม เพ่ือสร้างรายได้ที่ย่ังยืนมั่นคง โดยมุ่งให้ประชาชน    
มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
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แนวทางการพฒันา 

 1. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
  2. การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ 
 3. การบริการสาธารณะ 

   ตัวชี้วัด  
  ประชาชนทั่วไปและกลุ่มอาชีพมีทักษะในการประกอบอาชีพ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมายการพฒันา  
  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ประชาชนได้ร่วมปลูกไม้ยืนต้นในที่
สาธารณะของหมู่บ้าน ชุมชน พร้อมร่วมกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อม รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  แนวทางการพฒันา 
 1. สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. ท้องถิ่นน่าอยู่ 
 3. การกําจัดและบําบัดขยะ 

 ตัวชี้วัด  
  สภาพแวดล้อมได้รับการดูแล ฟ้ืนฟูอย่างต่อเน่ืองด้วยการมีจิตสานึกของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาแหล่งน้ํา 
 เป้าหมายการพฒันา  
  ประชาชนมีนํ้าสําหรับอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง มีแหล่งนํ้าสําหรับประกอบอาชีพการเกษตรที่เพียงพอ
ตลอดทั้งปี และป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ําในช่วงฤดูแล้ง 

  แนวทางการพฒันา 
 1. แหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค/บริโภค 
 2. แหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 

 ตัวชี้วัด  
  ประชาชนมีแหล่งนํ้าสําหรับอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง มีแหล่งนํ้าสําหรับประกอบอาชีพการเกษตร และ
มีนํ้าที่เพียงพอในฤดูแล้ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 เป้าหมายการพฒันา  
  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ และ
ไม่ติดต่อ รวมทั้งประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สามารถลดจํานวนผู้เป็นโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อได้ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก ส่งเสริม ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 
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ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนอย่างสม่ําเสมอ ส่งเสริมระบบความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  แนวทางการพฒันา 
 1. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
 3. การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 4. การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 
 5. การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
 6. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ อาชญากรรม และการบรรเทา      
สาธารณภัย 
 7. ส่งเสริมมาตรการป้องกันระวังกลุ่มเสี่ยง/ผู้ติดยาเสพติด เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 ตัวชี้วัด  
   1. เด็กได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  

2. วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่สืบไป  
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการยอมรับ และเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าอยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป  
4. สังคมโดยรวมมีคุณธรรม และจริยธรรม  
5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการเมืองและการบริการ 
 เป้าหมายการพฒันา  
  พัฒนาการเมืองการปกครองให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมกันรับผิดชอบ 
พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 แนวทางการพฒันา 
 1. เพ่ิมศักยภาพและการบริหาร 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 

 ตัวชี้วัด  
   1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการได้รับบริการ  

2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น  
 
   
 
 
 

 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 



-8- 
 

ส่วนที่ 3 
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ได้ดําเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕60 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยเก็บข้อมูลการดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วน
ราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บริหาร และนํามาสรุปเป็น
ภาพรวมของการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ดังน้ี 

 

แบบที่ 1 การกํากบัการจัดทาํแผนยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

คําชี้แจง :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 

 

 
ประเดน็การประเมิน 

 

มีการ
ดําเนนิงาน 

ไม่มีการ
ดําเนนิงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน   
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทอ้งถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ   
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน      
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดทาํแผนการพฒันาท้องถ่ิน   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทํามาตรฐานขอ้มูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา 
   ท้องถิ่น 

  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคลอ้งกับ 
     ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคลอ้งกับ  
     ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน   
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ประเดน็การประเมิน 

 

มีการ
ดําเนนิงาน 

ไม่มีการ
ดําเนนิงาน 

ส่วนที่ 2 การจัดทาํแผนการพฒันาท้องถ่ิน   
13. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางพัฒนา   
15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

ผลการตดิตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ  
  จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
พะไล มีการดําเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 18 ข้อ 
 
แบบที่ 2 แบบตดิตามและประเมินผลการดาํเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายไตรมาส 
คําชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มต้ังแต่สิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือ     
ไตรมาสที่ 1 
 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล   
2.  รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที ่
 (    )  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)  (    )  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
 ( )  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)  ( )  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
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ส่วนที่ 2 ผลการดําเนนิงานตามแผนพฒันา 3 ป ี
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 

ยุทธศาสตร ์
ปทีี ่1  2560 ปทีี ่2  2561 ปทีี ่3  2562 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 56 14,190,603 54 13,890,063 64 16,073,914 174 44,154,580 
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4 170,000 4 170,000 6 220,000 14 560,000 
3. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 5 320,000 3 130,000 4 330,000 12 780,000 
4. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา 24 6,786,000 24 6,786,000 29 8,168,400 77 21,740,400 
5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  39 11,555,953 37 11,338,753 39 11,418,753 115 34,313,459 
6. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 16 2,920,000 16 2,820,000 16 2,820,000 48 8,560,000 

รวม 144 35,942,556 138 35,134,816 158 39,031,067 440  110,108,439 

 
ผลการตดิตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ  
  จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล       
รวมทั้งสิ้น 144 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 35,942,550 บาท มีการกระจายของโครงการและงบประมาณครบทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์ที่ 1 มากที่สุด 
จํานวนโครงการ 56 โครงการ งบประมาณ 14,190,603 บาท รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 จํานวนโครงการ 39 โครงการ งบประมาณ 11,555,953 บาท และน้อยที่สุด 
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 จํานวนโครงการ  4 โครงการ งบประมาณ  170,000 บาท 
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4. จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์
ปทีี ่1  2560 ปทีี ่2  2561 ปทีี ่3  2562 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 56 14,190,603 54 13,890,063 64 16,073,914 174 44,154,580 
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4 170,000 4 170,000 6 220,000 14 560,000 
3. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 5 320,000 3 130,000 4 330,000 12 780,000 
4. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา 24 6,786,000 24 6,786,000 29 8,168,400 77 21,740,400 
5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  39 11,555,953 37 11,338,753 39 11,418,753 115 34,313,459 
6. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 16 2,920,000 16 2,820,000 16 2,820,000 48 8,560,000 

รวม 144 35,942,556 138 35,134,816 158 39,031,067 440  110,108,439 

ผลการตดิตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ  
  จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล       
รวมทั้งสิ้น 144 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 35,942,550 บาท มีการกระจายของโครงการและงบประมาณครบทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์ที่ 1 มากที่สุด 
จํานวนโครงการ 56 โครงการ งบประมาณ 14,190,603 บาท รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 จํานวนโครงการ 39 โครงการ งบประมาณ 11,555,953 บาท และน้อยที่สุด 
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 จํานวนโครงการ  4 โครงการ งบประมาณ  170,000 บาท 
 
 
 
 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    -11- 
 



 
5. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2560 
 

ยุทธศาสตร์ 
จํานวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ที่เพิ่มเติม 

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 18 32.14 0 0.00 38 67.86 0 0.00 2 3.57 56 100.00 
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 0 0.00 0 0.00 4 100 0 0.00 0 0.00 4 100.00 
3. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 3 60.00 0 0.00 2 40.00 0 0.00 2 40.00 5 100.00 
4. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา 4 16.67 0 0.00 20 83.33 0 0.00 0 0.00 24 100.00 
5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  21 53.85 0 0.00 18 46.15 0 0.00 2 5.13 39 100.00 
6. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 7 43.75 0 0.00 9 56.25 0 0.00 0 0.00 16 100.00 

รวม 53 36.81 0 0.00 91 63.19 0 0.00 4 2.78 144 100.00 

ผลการตดิตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ  
  จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ปี 2560         
จํานวนทั้งหมด 144 โครงการ มีจํานวนโครงการที่เสร็จ จํานวน 53 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.81 และจํานวนโครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ จํานวน 91 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 63.19 โดยยุทธศาสตร์ที่มีจํานวนโครงการที่เสร็จมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5  มีจํานวนโครงการที่เสร็จ จํานวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.58 รองลงมาคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีจํานวนโครงการที่เสร็จ จํานวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.14  ยุทธศาสตร์ที่ 6  มีจํานวนโครงการที่เสร็จ จํานวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.75  
ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 4  มีจํานวนโครงการที่เสร็จ จํานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 2 ไม่มีการดําเนินการ 
 
 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     -๑๒- 



 
 

6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 
 

ยุทธศาสตร ์
งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1,773,807.25 71.67 701,000.00 28.33 2,474,807.25 100.00 
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ - - - - - - 
3. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 66,100.00 100.00 - - 66,100.00 100.00 
4. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา - - 634,000.00 100.00 634,000.00 100.00 
5. ด้านการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต  7,972,228.60 100.00 - - 7,972,228.60 100.00 
6. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 661,672.00 100.00 - - 661,672.00 100.00 

รวม 10,473,807.85 88.69 1,335,000 11.31 11,808,807.85 100.00 
 

ผลการตดิตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ  
  จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในการดําเนินโครงการตามแผนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ปี 2560 จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น  11,808,807.85 บาท แยกเป็น งบปกติ จํานวน 10,473,807.85  บาท คิดเป็นร้อยละ 88.69 เงินสะสม 
จํานวน 1,335,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 11.31  โดยงบประมาณตามโครงการที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 
ปี 2560 จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 31,858,660  บาท เมื่อนําข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผน การ
เบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 32.85 ของงบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผน และในส่วนของสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
พะไล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประมาณการรายรับไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 24,973,200 บาท 
 
 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     -13- 
 



 
 
 
ส่วนที่ 3 ผลการดําเนนิงานตามโครงการที่ได้รบัเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ 
 

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี 2560 
 

โครงการ 
ผลการดําเนนิงาน งบประมาณ 

ดําเนนิการเสรจ็แล้ว อยู่ระหว่างดาํเนนิการ ยังไม่ไดด้ําเนนิการ งบประมาณทีไ่ด้รบั 
งบประมาณ 
ทีเ่บกิจ่ายไป 

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  - - 4,916,900 4,916,900 
2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ    1,593,600 1,593,600 

รวม - - - 6,510,500 6,510,500- 
 
 
ส่วนที่ 4  ปญัหา และอุปสรรคในการปฏบิตัิงาน 
     1. งบประมาณมีจํานวนจํากัด ทําให้ไมส่ามารถดําเนินการโครงการต่างๆ ได้ทั้งหมด 
     2. ขาดบุคลากรในการดําเนินงาน 
  3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) มีจํานวนมาก ซึ่งภายใต้ข้อจํากัดด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล จึงไม่
สามารถดําเนินโครงการได้ครบทุกโครงการตามแผนที่กําหนดได้ ทําให้ร้อยละของโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จน้อย  
  4. การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นํามาบรรจุในแผนพัฒนาสามปีมีหลากหลายประเด็น  ทําให้โครงการมีจํานวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหา
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น แต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับจํานวนประเด็นปัญหาความต้องการที่มีอยู่จริงของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
 
 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      -14- 
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แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์

คําชีแ้จง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ๑. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล    
 ๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน .............................................................. 

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนพฒันาปี   พ.ศ. ๒๕๖๐       
 ๓. ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร ์

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ 
ทีป่รากฏอยู่ในแผน 

จํานวนโครงการ 
ที่ไดป้ฏบิตั ิ

๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 56 18 
๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4 - 
๓. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 5 3 
๔. ด้านการพัฒนาแหล่งนํ้า 24 4 
๕. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 39 21 
๖. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 16 7 

รวม 144 53 

ผลการตดิตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ  
  จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไลยังไม่สามารถดําเนินงานได้
ตามแผนฯ ที่กําหนดไว้ เน่ืองจากมีโครงการที่ปฏิบัติจริงน้อยกว่าที่กําหนดไว้ในแผนฯ  ซึ่งยุทธศาสตร์และ
โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล      
ปี พ.ศ. 2560 มีจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน จํานวน 144  โครงการ มีจํานวนโครงการท่ีปฏิบัติได้ 
จํานวน 53 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.91 โดยยุทธศาสตร์ที่ 5 มีจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติมากที่สุด จํานวน 
21 โครงการ รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ จํานวน 18 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 
มีจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ จํานวน 7 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 3 มีจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติน้อยที่สุด 
จํานวน 3 โครงการ ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 2  ไม่ได้มีการดําเนินการ  

 
 
 
 
 

 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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(สรปุผลแบบประเมินความพงึพอใจของประชาชน แบบที ่3/2 และ 3/3) 
การตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
............................................................................................................................................................. 

**เกบ็ข้อมูลประชาชนตําบลเมืองพะไล หมู่ที ่1 – 9  จํานวน  102  ชุด 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ  (    )  ชาย     47   คน   (    )  หญิง    55   คน 

๒. อายุ  (    )  ตํ่ากว่า  ๒๐  ปี     5   คน  (    )  ๒๐ – ๓๐  ปี    ๑๑   คน 
  (    )  ๓๑ – ๔๑  ปี    ๒7   คน  (    )  ๔๑ – ๕๐  ปี    ๒๙   คน 
  (    )  ๕๑ – ๖๐  ปี    ๒๕   คน  (    )  มากกว่า  ๖๐  ปี    ๕   คน 

๓. การศึกษา (    )  ประถมศึกษา    ๓๙   คน  (    )  มัธยมศกึษาหรือเทียบเท่า   ๔7   คน 
  (    )  อนุปรญิญาหรือเทียบเท่า  ๕   คน (    )  ปรญิญาตรี จํานวน   ๙   คน 
  (    )  สูงกว่าปริญญาตรี  ๑   คน  (    )  อ่ืน   ๑   คน 

๔. อาชีพ (    )  รับราชการ   ๕   คน  (    )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   ๑   คน 
  (    )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว   7   คน (    )  รับจ้าง   ๘   คน 
  (    )  นักเรียน/นักศึกษา    ๕   คน  (    )  เกษตรกร   ๖๙   คน   
  (    )  อ่ืน   7   คน    

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลเมืองพะไล 
๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ในภาพรวมมากน้อย
เพียงใด 

ประเดน็ 
พอใจมาก 

(คน) 
พอใจ 
(คน) 

ไม่พอใจ 
(คน) 

๑) มีการเปิดเผยโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 13 84 5 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 20 75 7 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 15 79 8 
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน  
    ทราบ 

16 72 14 

๕) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 5 82 15 
๖) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8 83 11 
๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
    ในท้องถ่ิน 

12 77 13 

๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 14 74 14 
๙) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 11 84 7 

ภาพรวม 12.42 % 77.34 % 10.24 % 
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ผลการตดิตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล จํานวน 102 คน ความพึง
พอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไลในภาพรวม พบว่า มีสัดส่วนของประชาชนที่
พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 12.42  สัดส่วนของประชาชนที่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 77.34  และสัดส่วนของ
ประชาชนที่ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 10.24 

ส่วนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลเมืองพะไลในแตล่ะยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  การพฒันาโครงการพืน้ฐาน   

ประเดน็ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
๑) มีการเปิดเผยโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.88 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.78 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.58 

๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.40 

๕) มคีวามโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.21 

๖) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6.53 

๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.48 

๘) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.62 

ภาพรวมเฉลี่ย 6.56 

 ผลการตดิตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
  จากการสํารวจความพึงพอใจของการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ในยุทธศาสตร์
ที่ 1  พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน คะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้อ 1) เท่ากับ 6.88 คะแนน คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจรองลงมา คือ ข้อ 2) 
เท่ากับ 6.78 คะแนน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 5) เท่ากับ 6.21 คะแนน และคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 6.56 คะแนน  อยู่ในระดับปานกลาง 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจ   

ประเดน็ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
๑) มีการเปิดเผยโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.60 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.61 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.54 

๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.28 

๕) มคีวามโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.36 

๖) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6.46 

๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.43 

๘) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.53 

ภาพรวม 6.48 

ผลการตดิตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
  จากการสํารวจความพึงพอใจของการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ในยุทธศาสตร์
ที่ 2  พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ คะแนนเฉล่ียความพึง
พอใจมากที่สุด คือ ข้อ 2) เท่ากับ 6.61  คะแนน  คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจรองลงมา คือ ข้อ 1) เท่ากับ 
6.60 คะแนน คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 4) เท่ากับ 6.24 คะแนน และคะแนนเฉล่ียความพึง
พอใจในภาพรวม เท่ากับ 6.48 คะแนน  อยู่ในระดับปานกลาง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพฒันาสิ่งแวดล้อม   

ประเดน็ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
๑) มีการเปิดเผยโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.81 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.77 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.47 

๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.43 

๕) มคีวามโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.36 

๖) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6.48 

๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.43 

๘) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.51 

ภาพรวม 6.53 
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ผลการตดิตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
  จากการสํารวจความพึงพอใจของการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ในยุทธศาสตร์
ที่ 3  พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม คะแนนเฉล่ียความพึง
พอใจมากท่ีสุด คือ ข้อ 1)  เท่ากับ 6.81  คะแนน  คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจรองลงมา คือ ข้อ 2) เท่ากับ 
6.77  คะแนน คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 5) เท่ากับ 6.36 คะแนน และคะแนนเฉล่ียความ
พึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 6.53  คะแนน  อยู่ในระดับปานกลาง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การพฒันาแหล่งน้าํ   

ประเดน็ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
๑) มีการเปิดเผยโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.78 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.72 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.60 

๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.42 

๕) มคีวามโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.39 

๖) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6.51 

๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.55 

๘) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.60 

ภาพรวม 6.57 

ผลการตดิตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
  จากการสํารวจความพึงพอใจของการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ในยุทธศาสตร์
ที่ 4  พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งนํ้า คะแนนเฉล่ียความพึง
พอใจมากท่ีสุด คือ ข้อ 1)  เท่ากับ 6.78  คะแนน  คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจรองลงมา คือ ข้อ 2) เท่ากับ 
6.72  คะแนน คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 5) เท่ากับ 6.39 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 6.57  คะแนน  อยู่ในระดับปานกลาง 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การพฒันาคณุภาพชีวิต   

ประเดน็ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
๑) มีการเปิดเผยโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.11 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.97 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.92 

๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.86 

๕) มคีวามโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.59 

๖) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6.62 

๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.68 

๘) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.84 

ภาพรวม 6.82 

ผลการตดิตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
  จากการสํารวจความพึงพอใจของการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ในยุทธศาสตร์
ที่ 5  พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต คะแนนเฉล่ียความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ ข้อ 1)  เท่ากับ 7.11  คะแนน  คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจรองลงมา คือ ข้อ 2) เท่ากับ 
6.97  คะแนน คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 5) เท่ากับ 6.59 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 6.82  คะแนน  อยู่ในระดับปานกลาง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การพฒันาการเมืองการบรหิาร   

ประเดน็ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
๑) มีการเปิดเผยโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.90 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.72 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.62 

๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.50 

๕) มคีวามโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.38 

๖) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6.70 

๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.51 

๘) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.66 

ภาพรวม 6.62 
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ผลการตดิตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
  จากการสํารวจความพึงพอใจของการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ในยุทธศาสตร์
ที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองการบริหาร คะแนนเฉล่ีย
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้อ 1)  เท่ากับ 6.90 คะแนน  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมา คือ ข้อ 2) 
เท่ากับ 6.72  คะแนน คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 5) เท่ากับ 6.38 คะแนน และคะแนนเฉล่ีย
ความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 6.62  คะแนน  อยู่ในระดับปานกลาง 

ส่วนที ่4  แบบแนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สาํหรบัแผนยุทธศาสตรก์าร   
     พฒันาท้องถ่ินเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร ์
    

ประเดน็พจิารณา คะแนน คะแนนที่ได ้

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 10 10 

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 24 

๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย     65 65 

    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (10) 

    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (10) 

    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (10) 

    3.4 วิสัยทศัน์ (5) (5) 

    3.5 พันธกิจ (5) (5) 

    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ (5) (5) 

    3.7 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวช้ีวัดรวม) (5) (5) 

    3.8 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) (5) (5) 

    3.9 ตัวช้ีวัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวช้ีวัดรวม) (5) (5) 

    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) (5) 

ภาพรวม 100 99 
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หลกัเกณฑ์การพิจารณา 

ประเดน็พจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อมูลเก่ียวกับที่ต้ัง อาณาเขต เขตการ
ปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มองค์กรประชา
สังคม กลุ่มธุรกิจ เป็นต้น หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จําเป็นสําหรับ
การพัฒนาท้องถิ่น 

10 
(2) 

 
2 

(2) ข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพของท้องถิ่น เป็นข้อมูลโครงสร้าง
และกระบวนการบริหารงานบุคคลงบประมาณและเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ต่างๆ โครงสร้างผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

(2) 2 

(3) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ความมุ่งมั่นอันแน่นแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) 2 

(4) การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 

(5) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ไข ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหา
สําหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2)  2 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

25 
(3) 

 
3 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(2) 1 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ต้น 

(4) 4 
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ประเดน็พจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น 

(4) 4 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมพ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มผีล
ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(4) 4 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดําเนินงานได้แก่ 
S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ   T-Threat (อุปสรรค) 

(4) 4 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
พ้ืนที่ มีการนําเสนอปัญหา คน้หาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกําหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

 (4) 4 

3. ยุทธศาสตร์ 
    3.1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

65 
(10) 

 
10 

    3.2 ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด 

(10) 10 

    3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ของจังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 

(10) 10 

    3.4 วิสัยทศัน์ วิสัยทัศน์ มลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรจุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 
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ประเดน็พจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
    3.5 พันธกิจ 
  

 
พันธกิจ แสดงถึงภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทําตามอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนําไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของภารกิจ 

 
(5) 

 
5 

    3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
พันธกิจ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อพันธกิจที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิง่หน่ึงสิ่งใดที่
ชัดเจน 

(5) 5 

    3.7 ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์ (ตัวช้ีวัด
รวม) 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวช้ีวัดรวม) สิ่งที่วัดได้ทั้งในเชิง
ปริมาณและคณุภาพของเป้าประสงค์โดยรวม เป็นตัวกําหนด
ว่าผลสัมฤทธ์ิจะเกิดขึ้นโดยรวมในการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 5 

    3.8 จุดมุ่งหมาย
เพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต (แนวทางการ
พัฒนา) 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) 
กําหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแนวทางการ
พัฒนาที่เกิดจากเป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจนนําไปสู่การจัดทํา
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาสามปี 

(5) 5 

    3.9 ตัวช้ีวัดและ
แนวทางการพัฒนา 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ตัวช้ีวัดและแนวทางการพัฒนา สิ่งที่วัดได้ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของแนวทางการพัฒนา เป็นตัวกําหนดว่า
ผลสมัฤทธ์ิจะเกิดขึ้นโดยรวมในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะ
นําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาสามปี 

(5) 5 

   3.10 ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่
เป็นชุด กลุ่มหรืออันหน่ึงอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น 
เพ่ือนําไปสู่การจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาสามปี 

(๕) 5 

 รวมคะแนน ๑๐๐ 99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 



 
บญัชตีดิตามประเมินผลแผนพฒันา ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลเมืองพะไล  อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 
*********************** 

 
ยุทธศาสตรท์ี่  1  การพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 
ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ไม่ได้
ดําเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

1 ก่อสร้างถนน คสล.รอบวัดบ้านฝาผนัง ม.1 200,000.00 153,000.00     กองช่าง 
2 ก่อสร้างถนน คสล.จากบริเวณที่ดิน นายสมศรี แทนไธสง - 

ไปที่นา นางมณเทียร หงส์ไธสง บ้านแดงน้อย ม.2 
400,000.00 

(สะสม 200,000) 
(ข้อบัญญัติ 200,000) 

 
ข้อบัญญัติ 198,000 
สะสม  ๑๙๘,๕๐๐  

    กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล.จากวัดบ้านพะไล ม.3-บ้าน นายสมบูรณ์ 281,600.00 
(สะสม 81,600) 

(ข้อบัญญัติ 200,000) 

 
ข้อบัญญัติ 198,000 
สะสม  81,000 

    กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางดวงแข - บ้าน นายอดิศร 
พรมหมอก บ้านหลุบทุ่ม ม.4 

33,800.00 33,000.00     กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนน คสล.จากบริเวณด้านทิศตะวันตกหน้าวัดบ้าน
หลุบทุ่ม-คลองอีสานเขียว บ้านหลุบทุ่ม ม.4 

49,100.00 
(สะสม) 

48,500.00     กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน คสล.จากบริเวณบ้านนายปรีชา การนอก-ที่นา
นางสุพรรณ จันทะวงษา บ้านหลุบทุ่ม ม.4 

83,500.00 83,000.00     กองช่าง 

7 ซ่อมสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านหลุบทุ่ม ม.4 จากบ้าน
หลุบทุ่ม-ที่ดิน นายอดิศร พรมหมอก 

82,700.00 82,000.00     กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านสระน้ําเที่ยง ม.5 จาก
บ้านนางทองสา นามวงษา ไปบ้านเพ็ดน้อย ม.6 

180,000.00 179,000.00     กองช่าง 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      -25- 



 
ยุทธศาสตรท์ี่  1  การพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน (ต่อ) 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 
ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ไม่ได้
ดําเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

9 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด ม.8 ด้านทิศ
ตะวันตกวัดหลวงพ่ออุทัย ไปเสาโทรคมนาคม 

381,000.00 
(สะสม 181,000) 

(ข้อบัญญัติ 200,000) 

 
สะสม   181,000 

ข้อบัญญัติ  200,000 

    กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองเรือ ม.7 จากบ้าน 
นางจันสูน - บ้าน ร.อ.ศึกษา 

189,700.00 188,000.00     กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้านหนองแก ม.9 จากบ้านนาย
ขุน-ที่นา นางหอม 

96,000.00 95,000.00     กองช่าง 

12  ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายในหมู่บ้านเพ็ดน้อย ม.6 จากบ้าน 
นางนิล สีนามบุรี ถึงที่นา นายแอ๊ด นนเมืองแด 

200,000.00 99,253.20     กองช่าง 

13  ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายในบ้านหนองแก ม.9 จากโรงสี
ข้าว นายสําราญ 

100,000.00 46,454.05     กองช่าง 

14 โครงการตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ 80,000.00 68,100.00     กองช่าง 
15 ก่อสร้างป้ายที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล

และแนวรั้ว 
200,000.00 198,000.00     กองช่าง 

16 ซ่อมสร้างถนน คสล. จากบริเวณ ร.ร.บ้านฝาผนัง - ศาลา
กลางบ้านฝาผนัง ม.1 

256,100.00 
เงินสะสม 

255,000.00     กองช่าง 

17 ซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสระน้ําเที่ยง ม.5 จาก
บริเวณหน้าโรงพยาบาล - หน้าวัดบ้านสระน้ําเที่ยง ม.5 

200,000.00  
เงินสะสม  

198,500.00     กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นรอบหมู่บ้านเพ็ดน้อย ม. 6 200,000.00  
เงินสะสม 

199,000.00     กองช่าง 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      -26- 
 



 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 
ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ไม่ได้
ดําเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงานดําเนินการ 

1 สนับสนุน/ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อาทิ การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชน 
การให้บริการทางวิชาการ 

30,000.00      สํานักงานปลัด 

2 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 20,000.00      สํานักงานปลัด 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพฒันาด้านสิ่งแวดลอ้ม 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 
ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ไม่ได้
ดําเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงานดําเนินการ 

1  รณรงค์ประชาสมัพันธ์สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

20,000.00 20,000.00     สํานักงานปลัด 

2  โครงการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดําริ 20,000.00      สํานักงานปลัด 
3 โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชน "จังหวัดสะอาด" 
33,700.00 33,700.00     สํานักงานปลัด 

4 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 15,000.00 12,400.00     สํานักงานปลัด 
 
 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      -27- 



 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การพฒันาแหล่งน้าํ 

 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 
ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ไม่ได้
ดําเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงานดําเนินการ 

1  ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้านหลุบทุ่ม 
ม.4 

150,900.00 
เงินสะสม 

150,000.00     กองช่าง 

2  ก่อสร้างประปาหอถังสูงภายในหมู่บ้านหนองแก ม.9 200,000.00 
เงินสะสม 

199,000.00     กองช่าง 

3  ขุดลอกสระสี่เหลี่ยมสาธารณประโยชน์บ้านพะไล ม.3 111,800.00 
เงินสะสม 

110,000.00     กองช่าง 

4 ขุดลอกหนองเรือสาธารณประโยชน์บ้านหนองเรือ ม.7 175,900.00 
เงินสะสม 

175,000.00     กองช่าง 

 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การพฒันาคณุภาพชีวิต 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 
ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ไม่ได้
ดําเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงานดําเนินการ 

1  สนับสนุนกิจกรรมรัฐพิธี หรือวันสําคัญต่าง ๆ อาทิ 1.วันปิย
มหาราช  2.วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2560 3. วันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 4.งาน
รัฐพิธีอื่นๆ 

20,000.00 20,000.00     สํานักงานปลัด 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      -28- 
 



 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การพฒันาคณุภาพชีวิต (ต่อ) 

 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 
ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ไม่ได้
ดําเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงานดําเนินการ 

2 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น/พิธีทางศาสนา/
สถาบันหลักของชาติ อาทิ 1.ประเพณีลอยกระทง 2.
ประเพณีสงกรานต์ 3.ประเพณีเข้าพรรษา 4.ประเพณีออก
พรรษา 5.งานประเพณีวัฒนธรรมอื่นๆ 6.โครงการเทิดทูน
สถาบัน 7.โครงการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันสําคัญของชาติ 
ฯลฯ 

250,000.00 38,000.00     กองการศึกษาฯ 

3  โครงการรับบริจาคโลหิต 10,000.00 10,000.00     สํานักงานปลัด 
4 โครงการจัดงานประเพณีของดีอําเภอบัวลาย 50,000.00 50,000.00     กองการศึกษา 
5 โครงการสนับสนนุกิจกรรมศูนย์โรคเอดส์ 5,000.00 5,000.00     สํานักงานปลัด 
6 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน 1,193,600.00 425,516.60     กองการศึกษา 
7 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000.00 54,850.00     กองการศึกษา 
8 โครงการสนับสนนุค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา 237,600.00 237,000.00     กองการศึกษา 
9 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 100,000.00      กองการศึกษา 

10 สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 67,500.00      สํานักงานปลัด 
11  ส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 50,000.00 16,400.00     สํานักงานปลัด 
12  ส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 20,000.00      สํานักงานปลัด 
13 ตอน ทําหมัน ฉีดยาคุมกําเนิดสุนัขและแมว 50,000.00      สํานักงานปลัด 
14 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) อบต.เมืองพะไล 100,000.00 100,000.00     สํานักงานปลัด 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      -29- 
 



 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การพฒันาคณุภาพชีวิต (ต่อ) 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 
ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ไม่ได้
ดําเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงานดําเนินการ 

15  จัดตั้งหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน อบต.เมืองพะไล 50,000.00      สํานักงานปลัด 
16 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันประจําสํานักงาน 59,000.00 59,000.00     สํานักงานปลัด 
17 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,325,910.00 4,916,900.00     สํานักงานปลัด 
18 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,594,600.00 1,593,600.00     สํานักงานปลัด 
19 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000.00 60,000.00     สํานักงานปลัด 
20  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตําบล 100,000.00 100,000.00     กองการศึกษา 
21 สนับสนุน/ส่งเสริมกองทุนพัฒนาตําบลเมืองพะไล 20,000.00      กองการศึกษา 
22  ส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่มสตรีตําบลเมืองพะไล 20,000.00 20,000.00     สํานักงานปลัด 
23 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน     

(อปพร.) 
160,000.00 118,175.00     สํานักงานปลัด 

24 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เช่น 
เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ 

80,000.00 32,380.00     สํานักงานปลัด 

25 โครงการอบรมหลักสูตรการใช้วิทยุสื่อสาร 50,000.00      สํานักงานปลัด 
26 สนับสนุนโครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ

ติด เข้าสู่กระบวนการบําบัด ศพส. อ.บัวลาย 
10,000.00      สํานักงานปลัด 

27 โครงการรณรงคป์ระชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000.00      สํานักงานปลัด 
28 จัดซื้อ/จัดหาสารหรือน้ํายาตรวจปัสสาวะ 40,000.00 40,000.00     สํานักงานปลัด 
29 โครงการจัดทําดอกไม้จันทน์ 50,000.00 25,740.00     สํานักงานปลัด 
30 โครงการปลูกดอกดาวเรือง 50,000.00 49,667.00     สํานักงานปลัด 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การพฒันาการเมืองการบรหิาร 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 
ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ไม่ได้
ดําเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงานดําเนินการ 

1 โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร รองผู้บริหาร 
เลขานุการผู้บริหาร ประธาน/รองประธานสภา/สมาชิกสภา
ฯ/ผู้นําตําบล/หมู่บ้าน/ชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มสวัสดิการฯ อปพร. อสม. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน 
อบต.ฯลฯ 

400,000.00 276,320.00     สํานักงานปลัด 

2 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 100,000.00      กองคลัง 
3 จัดซื้อเครื่องเสียงประจําสํานักงาน 100,000.00 100,000.00     สํานักงานปลัด 
4 จัดซื้อ/จัดหาวิทยุสื่อสาร 48,000.00 48,000.00     สํานักงานปลัด 
5 จัดซื้อเก้าอี้และโต๊ะประจําสํานักงาน 30,000.00      สํานักงานปลัด 
6 สมทบกองทุนประกันสังคม 90,000.00 65,635.00     สํานักงานปลัด 
7 สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ 142,500.00 142,500.00     สํานักงานปลัด 
8 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา/แผนชุมชน ฯลฯ 
30,000.00 11,217.00     สํานักงานปลัด 

9 โครงการสนับสนนุการเลือกตั้ง 540,000.00      สํานักงานปลัด 
10  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 30,000.00      สํานักงานปลัด 
11 โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ

หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
18,000.00 18,000.00     สํานักงานปลัด 
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ปญัหาและอุปสรรค  
๑. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล มีดังน้ี  

๑.๑ ปญัหา  
1) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทาํงานยังมีไม่เพียงพอต่อการดําเนินการ  
2) ชุมชน/หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารสว่นตําบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจํานวนมาก  
3) ประชาชนมีความต้องการ ซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจํานวนมาก 

    ๔) งบประมาณมีจํานวนจํากัด ทําให้ไมส่ามารถดําเนินการโครงการต่างๆ ได้ทั้งหมด 
      ๕) ขาดบุคลากรในการดําเนินงาน 

๑.๒ อุปสรรค  
๑) อํานาจหน้าที่มีข้อจํากัดทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้  

๒. ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังน้ี  
๒.๑ ปญัหา  
  ๑) องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  
   ๒) องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถดําเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ต้ังไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ๓) จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี  ไม่มีการกระจายของโครงการและ
งบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องใกล้เคียงกัน 
 ๒.๒ อุปสรรค  
   ๑) องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานแก้ไขปัญหา
และความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  
   ๒) องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ต้ังงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแต่ละด้าน
บางรายการยังไม่เพียงพอ ทําให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และต้ังจ่ายรายการใหม่ 

ข้อเสนอแนะ  
 เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล มีระดับความสําเร็จที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
๑. การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  
  ๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน  
  ๒) การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  
  ๓) ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดําเนินการได้ในปีงบประมาณน้ัน  
  ๔) องค์การบริหารส่วนตําบลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละ
ด้านที่จะต้องดําเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 
  
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 



-33- 
 

 
 ๕) องค์การบริหารส่วนตําบลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ ไม่ควรกระจุกอยู่
ยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หน่ึง 
  6) จัดลําดับความสําคัญของประเด็นปัญหาการพัฒนาแล้วนําไปสู่การปฏิบัติ 
 
๒. การบริการประชาชน  
  ๑) ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอ้ีเพียงพอ          
มีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําที่ดี  และมีห้องนํ้าที่สะอาด สะดวก ถูกสุขลักษณะ 

๒) ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่าน้ีและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
บ่อยๆ  

๓) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว   
และถูกต้อง ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
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