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ค าน า 

 
            ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  2) พ.ศ.  2559 ข้อ 29 (3) ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายใน    
สิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และข้อ  29 (5) 
ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี             

  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือน
ตุลาคม ๒๕60 ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖1) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตาม             
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไล  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินแผนในครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์ และใช้ประกอบการในการจัดท าแผนขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ในคราวต่อไป 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
      การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมาย    ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง สมาชิกสภาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น
ตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลจึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความส าคัญ ดังนี้ 
 1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองพะไลหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมท้ังงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีก าหนด
ไว้หรือไม่ อย่างไร 
 3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
(พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัด ผู้บริหาร
ระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลเมืองพะไล/องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
 บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบใน
การด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบครอบ พยายามลด
ถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น
ต้ังรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพะไลให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ ส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้อย่าง
ดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วว่าส่ิง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้ 
 1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
 2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้ 
 3. เพื ่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
 4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
 5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลเมือง
พะไลหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
 6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
หรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  
คัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล คัดเลือก จ านวน  
2  คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพะไล คัดเลือก จ านวน 2 คน  
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ดังนี้ 
   1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
   2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาท่ี
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
   3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีต่อ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล เพื่อด าเนินการต่อไป 

 2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ดังนี้ 
   2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวช้ีวัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลท่ีได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
   2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาท่ีเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งส่ิงส าคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนท่ี 2  และส่วนท่ี 3  
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   2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ต่อผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล เพื่อใหผู้้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลเสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไล และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล โดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยส่ังการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไล   

    3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มี
อ านาจหน้าท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล เพื่อใหผู้้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล เสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไล และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
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ผู้บริหาร อบต.

เมืองพะไล 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อบต.เมืองพะไล 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร อบต.
เมืองพะไล 

สภา อบต.เมือง
พะไล 

รายงานผล เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

 
ผู้บริหาร อบต.

เมืองพะไล 
 

ปร ะก าศ ผล ก าร ติด ตา มแล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในต าบลเมืองพะไล/
อบต.เมืองพะไล ทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
แ ล ะ ต้ อ ง ปิ ด ป ร ะ ก า ศ ไ ว้ เ ป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 



 
 4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้าง
ไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และ
หรือโดยการสร้ าง เครื่ อง มือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น  ไ ด้แก่  แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพื้นท่ีท่ัวไป อ านาจหน้าท่ี ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมท้ังเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ท่ีได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ีเป็นจริงต่อไป  
 1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไล อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
   2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผ่าน
มาทุกครั้ง 
   3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ภายในเดือน เมษายน และภายในเดือน ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
   1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ท่ีได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พะไล 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือท่ีมีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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    ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลเมืองพะไล 
และอาจรวมถึงอ าเภอบัวลายและจังหวัดนครราชสีมาด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการ
พัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
 2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ  
   1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
   2) เครื่องมือ  
   3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
   1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือ
ควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
   2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นท่ีจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ี บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลเป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 3. ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล
ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพื่อดูระดับการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการแข่งขันกีฬา
ประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
  3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพะไลใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพะไลมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกต 
แบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ 
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ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลเมืองพะไล/องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองพะไล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล จะมีการบันทึก
การส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ 
ดังนี้ 
 1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปในแนวทางเดียวกัน  
 2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ัง
ในปัจจุบันและอนาคต 
 3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ 
 5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 6. การวินิจฉัย ส่ังการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล สามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุ
มีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้  
 7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไลเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลเมืองพะไล/องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พะไล 
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมนิผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสามปี  พ.ศ. 2560 – 2562 
  1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถ่ินสามปี  พ.ศ. 2560 – 2562 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีก าหนด
ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2560 - 2562 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พะไล  ท่ีก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอบัวลาย และแผนชุมชนต าบล
เมืองพะไล 
    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มีรายละเอียด ดังนี้ 
    1) ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
         ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 
         ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาแหล่งน้ า 
         ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
         ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการเมืองและการบริการ 
      2) พันธกิจ  ประกอบด้วย 
          พันธกิจท่ี 1  พัฒนาการบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานให้สะดวกและ
เสมอภาค 
         พันธกิจท่ี 2  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้
           พันธกิจท่ี 3  ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
   3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  ประกอบด้วย 
          จุดมุ่งหมายท่ี 1  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวก
และเสมอภาค 
          จุดมุ่งหมายท่ี 2  ประชาชนมีศักยภาพ มีรายได้สามารถพึ่งตนเองได้ 
          จุดมุ่งหมายท่ี 3  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
    4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
           แนวทางการพัฒนาท่ี 1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงถนน ทางน้ า ท่อระบายน้ า 
          แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ 
          แนวทางการพัฒนาท่ี 3  การบริการสาธารณะ 
      แนวทางการพัฒนาท่ี 4  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
      แนวทางการพัฒนาท่ี 5  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ    
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     แนวทางการพัฒนาท่ี 6  ท้องถิ่นน่าอยู่ 
     แนวทางการพัฒนาท่ี 7  การก าจัดและบ าบัดขยะ 
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     แนวทางการพัฒนาท่ี 8  แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค/บริโภค 
     แนวทางการพัฒนาท่ี 9  แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
       แนวทางการพัฒนาท่ี 10  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
     แนวทางการพัฒนาท่ี 11  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
     แนวทางการพัฒนาท่ี 12  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
     แนวทางการพัฒนาท่ี 13  การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 
     แนวทางการพัฒนาท่ี 14  การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
     แนวทางการพัฒนาท่ี 15  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ อาชญากรรม และการบรรเทาสาธารณภัย 
     แนวทางการพัฒนาท่ี 16  ส่งเสริมมาตรการป้องกันระวงักลุ่มเส่ียง/ผู้ติดยา
เสพติด เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     แนวทางการพัฒนาท่ี 17  เพิ่มศักยภาพและการบริหาร 
     แนวทางการพัฒนาท่ี 28  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร
ทุกภาคส่วน 
      5) วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น (Vision) 
      “ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา
อาชีพ  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น” 

 1.2 แผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562  
    1.2.1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 (เฉพาะปี พ.ศ. 2560) 
   ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงถนน 
ทางน้ า ท่อระบายน้ า 
2. การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้า
สาธารณะ 
3. การบริการสาธารณะ 

56 14,190,603 18 2,474,807.25 

2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 
2. การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้า
สาธารณะ 
3. การบริการสาธารณะ 

4 170,000 - - 

3. การพัฒนาด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

1. สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5 320,000 3 66,100.00 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

การพัฒนาด้าน
ส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 

2. ท้องถ่ินน่าอยู่ 
3. การก าจัดและบ าบัดขยะ 
 

    

4. การพัฒนา
แหล่งน้ า 

1. แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค/บริโภค 
2.  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

24 6,786,000 4 634,000.00 

5. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

1. การพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน 
2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
3. การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
4. การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการ
ชุมชน 
5. การพัฒนาด้านกีฬาและ
นันทนาการ 
6. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ 
อาชญากรรม และการบรรเทา      
สาธารณภัย 
7. ส่งเสริมมาตรการป้องกันระวัง
กลุ่มเสี่ยง/ผู้ติดยาเสพติด เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

39 11,555,953 21 7,972,228.60 

6. การพัฒนา
การเมืองและการ
บริการ 

1. เพ่ิมศักยภาพและการบริหาร 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
 

16 2,920,000 7 661,672.00 

รวม 144 35,942,556 53 11,808,807.85 
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1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 
 1.3.1 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
            เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการจริง  

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงถนน ทางน้ า ท่อระบายน้ า 
2. การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ 
3. การบริการสาธารณะ 

- - 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
2. การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ 
3. การบริการสาธารณะ 

2 50,000 

3. การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
2. ท้องถิ่นน่าอยู่ 
3. การก าจัดและบ าบัดขยะ 

1 20,000 

4. การพัฒนาแหล่งน้ า 1. แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค/บริโภค 
2.  แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

- - 

5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 1. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
3. การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

9 387,500 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
(ต่อ) 

4. การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 
5. การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
6. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ 
อาชญากรรม และการบรรเทาสาธารณภัย 
7. ส่งเสริมมาตรการป้องกันระวังกลุ่มเส่ียง/ผู้ติดยาเสพติด เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

  

6. การพัฒนาการเมืองและการ
บริการ 

1. เพิ่มศักยภาพและการบริหาร 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
 

4 700,000 

รวม 16 1,157,500 
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 1.3.2  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562  
  เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ด าเนินการจริง 
  1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพฒันา โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รบั ตัวชี้วัด (KPI) 

1. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงถนน ทาง
น้ า ท่อระบายน้ า 
2. การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้า
สาธารณะ 
3. การบริการสาธารณะ 

1. ก่อสร้างถนน คสล.รอบวัดบ้าน
ฝาผนัง ม.1 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4 ม. ยาว 125 ม. หนา 
0.10 ม. ถมดินลูกรังไหล่
ทางข้างละไม่น้อยกว่า 
0.50 ม. 

153,000.00 ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

2. ก่อสร้างถนน คสล.จากบริเวณ
ที่ดิน นายสมศรี แทนไธสง - ไปที่นา 
นางมณเทียร หงส์ไธสง บ้านแดง
น้อย ม.2 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4 ม. ยาว 125 ม. หนา 
0.10 ม. ถมดินลูกรังไหล่
ทางข้างละไม่น้อยกว่า 
0.50 ม. 

ข้อบัญญัติ 
198,000 
สะสม  ๑๙๘,๕๐๐ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

3. ก่อสร้างถนน คสล.จากวัดบ้าน
พะไล ม.3-บ้าน นายสมบูรณ์ 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4 ม. ยาว 120 ม. หนา 
0.10 ม. ถมดินลูกรังไหล่
ทางข้างละไม่น้อยกว่า 
0.50 ม. 

ข้อบัญญัติ 
198,000 
สะสม  81,000 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

4. ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาง
ดวงแข - บ้าน นายอดิศร พรม
หมอก บ้านหลุบทุ่ม ม.4 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
3 ม. ยาว 27 ม. หนา 
0.10 ม.  

33,000.00 ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพฒันา โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รบั ตัวชี้วัด (KPI) 

  5. ก่อสร้างถนน คสล.จากบริเวณ
ด้านทิศตะวันตกหน้าวัดบ้านหลุบ
ทุ่ม-คลองอีสานเขียว บ้านหลุบทุ่ม 
ม.4 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
3 ม. ยาว 39 ม. หนา 
0.10 ม.  

สะสม  
48,500.00 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

6. ก่อสร้างถนน คสล.จากบริเวณ
บ้านนายปรีชา การนอก-ที่นานาง
สุพรรณ จันทะวงษา บ้านหลุบทุ่ม 
ม.4 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4 ม. ยาว 50 ม. หนา 
0.10 ม. 

83,000.00 ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

7. ซ่อมสร้างถนนหินคลุกภายใน
หมู่บ้านหลุบทุ่ม ม.4 จากบ้านหลุบ
ทุ่ม-ที่ดิน นายอดิศร พรมหมอก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

82,000.00 ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

8. ก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน
หมู่บ้านสระน้ าเที่ยง ม.5 จากบ้าน
นางทองสา นามวงษา ไปบ้านเพ็ด
น้อย ม.6 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

179,000.00 ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

9. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านโนนสะอาด ม.8 ด้านทิศ
ตะวันตกวัดหลวงพ่ออุทัย ไปเสา
โทรคมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
5 ม. ยาว 96 ม. หนา 
0.10 ม.ถมดินลูกรังไหล่
ทางข้างละไม่น้อยกว่า 
0.50 ม. 

ข้อบัญญัติ  
200,000 
สะสม   181,000 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

10. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านหนองเรือ ม.7 จากบ้าน นาง
จันสูน - บ้าน ร.อ.ศึกษา 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4 ม. ยาว 114 ม. หนา 
0.10 ม.ถมดินลูกรังไหล่
ทางข้างละไม่น้อยกว่า 
0.50 ม. 

188,000.00 ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพฒันา โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รบั ตัวชี้วัด (KPI) 

  11. ก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน
หนองแก ม.9 จากบ้านนายขุน-ที่นา 
นางหอม 

ก่อสร้างถนนดิน กว้าง 4 
ม. ยาว 470 ม. หนา 
0.90 ม.ถมดินลูกรังไหล่
ทางข้างละไม่น้อยกว่า 
0.50 ม. 

95,000.00 ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

12. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายใน
หมู่บ้านเพ็ดน้อย ม.6 จากบ้าน นาง
นิล สีนามบุรี ถึงที่นา นายแอ๊ด นน
เมืองแด 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคบัวใหญ่เพ่ือจ่าย
เป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า ตามประมาณการ
ของการไฟฟ้าฯ 

99,253.20 ประชาชนได้ใช้บริการ
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 

13. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายใน
หมู่บ้านหนองแก ม.9 จากโรงสีข้าว 
นายส าราญ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคบัวใหญ่เพ่ือจ่าย
เป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า ตามประมาณการ
ของการไฟฟ้าฯ 

46,454.05 ประชาชนได้ใช้บริการ
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 

14. โครงการตรวจสอบที่
สาธารณประโยชน์ 

ตรวจสอบที่
สาธารณประโยชน์ที่ยังไม่
ออกหนังสือส าคัญ
ส าหรับที่หลวง (นสล) ใน
พ้ืนที่ต าบลเมืองพะไล 

68,100.00 ประชาชนได้ทราบและ
เข้าใจแนวเขตของที่ดิน
สาธารณประโยชน์ที่ชัดเจน 
และถูกต้องมากข้ึน 

ร้อยละของที่
สาธารณประโยชน์ที่
ได้รับการออกหนังสือ
ส าคัญส าหรับที่หลวง 
(นสล.) 

15. ก่อสร้างป้ายที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพะไลและ
แนวรั้ว 

ก่อสร้างป้ายที่ท าการ
อบต.เมืองพะไลและแนว
รั้วบริเวณด้านหน้าท่ีท า
การ อบต.เมืองพะไล 
จ านวน 1 แห่ง  

198,000.00 อบต.มีป้ายบอกชื่อ
หน่วยงาน 

ร้อยละของจ านวนป้าย
หน่วยงานที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จตามแบบ
มาตรฐานที่ก าหนด 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพฒันา โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รบั ตัวชี้วัด (KPI) 

  16. ซ่อมสร้างถนน คสล. จาก
บริเวณ ร.ร.บ้านฝาผนัง - ศาลา
กลางบ้านฝาผนัง ม.1 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4 ม. ยาว 376 ม. หนา 
0.5 ม.ถมดินลูกรังไหล่
ทางข้างละไม่น้อยกว่า 
0.50 ม. 

255,000.00 ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

17. ซ่อมสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านสระน้ าเที่ยง ม.5 จาก
บริเวณหน้าโรงพยาบาล - หน้าวัด
บ้านสระน้ าเที่ยง ม.5 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
5 ม. ยาว 95 ม. หนา 
0.10 ม.ถมดินลูกรังไหล่
ทางข้างละไม่น้อยกว่า 
0.50 ม. 

198,500.00 ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

18. ก่อสร้างถนน คสล. เส้นรอบ
หมู่บ้านเพ็ดน้อย ม. 6 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4 ม. ยาว 119 ม. หนา 
0.10 ม.ถมดินลูกรังไหล่
ทางข้างละไม่น้อยกว่า 
0.50 ม. 

199,000.00 ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

2. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

1. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน 
2. การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้า
สาธารณะ 
3. การบริการสาธารณะ 

- - - - - 

3. การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม 

1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. ท้องถ่ินน่าอยู่ 

1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนในพื้นท่ี ม.1 
– ม.9 ต.เมืองพะไล 
จ านวน 90 คน 

20,000.00 ประชาชนมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติฯ  

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
"จังหวัดสะอาด" 

คณะท างาน ผู้น า
หมู่บ้าน/ชุมชน 
ตลอดจนผู้ท่ีมีส่วน  

33,700.00 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ทักษะ ความรู้ 
ประสบการณ์ การบริหาร 

ร้อยละ 80 ของจ านวน
หมู่บ้าน/ชุมชน มีระบบ
บริหารจัดการขยะท่ี 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพฒันา โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รบั ตัวชี้วัด (KPI) 

   เกี่ยวข้อง จ านวน 45 
คน 

 จัดการขยะมูลฝอยมาก
ข้ึน 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

3. การก าจัดและบ าบัดขยะ 3. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน 

ม.1 – ม.9 ต าบลเมือง
พะไล 

12,400.00 ประชาชนในพื้นท่ีมีการ
ลดและการคัดแยกขยะ 
ณ แหล่งก าเนิด 

ร้อยละของครัวเรือนท่ี
มีการลด และการคัด
แยกขยะมูลฝอย 

4. การพัฒนา
แหล่งน้ า 

1. แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค/บริโภค 
2. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

1. ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ
ประปาภายในหมู่บ้านหลุบทุ่ม ม.4 

ขนาดกว้าง 3.50 ม. 
ยาว 3.50 ม. สูง 2.0 
ม. วางท่อเมน
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2” 
ช้ัน 8.5 ยาว 463 ม.  

150,000.00 ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภค บริโภค
โดยสะดวก 

ร้อยละครัวเรือนได้ใช้
น้ าอุปโภค บริโภคได้
อย่างสะดวก 

2. ก่อสร้างประปาหอถังสูงภายใน
หมู่บ้านหนองแก ม.9 

ขนาดกว้าง 3.35 ม. 
ยาว 3.35 ม. สูง 11 
ม. วางท่อเมนขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 3” 

199,000.00 ประชาชนมีน้ าหรับ
อุปโภค บริโภคอย่าง
ท่ัวถึง 

ร้อยละครัวเรือนท่ีมีน้ า
อุปโภค บริโภค 

3. ขุดลอกสระสี่เหลี่ยม
สาธารณประโยชน์บ้านพะไล ม.3 

ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 
82 ม. ขุดเฉลี่ย 5 ม. 
ปริมาณดินขุด 2,460 
ลบ.ม.  

110,000.00 ประชาชนมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคท่ี
เพียงพอ 

ร้อยละครัวเรือนท่ีมีน้ า
อุปโภค บริโภค 

4. ขุดลอกหนองเรือ
สาธารณประโยชน์บ้านหนองเรือ   
ม. 7 

ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 9 ม. ยาว 78 ม. 
ลึกเฉลี่ย 3 ม.  ช่วงท่ี 2 
ขนาดกว้าง 29 ม. ยาว 
80 ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม.  

175,000.00 ประชาชนมีแหล่งน้ า
ส าหรับประกอบอาชีพ
การเกษตร และลดปัญหา
การขาดแคลนน้ าในฤดู
แล้ง 

ร้อยละของครัวเรือนท่ี
ประสบปัญหาการขาด
แคลนน้ าลดลง 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพฒันา โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รบั ตัวชี้วัด (KPI) 

5. การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

1. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 
2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
3. การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
4. การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการ
ชุมชน 
5. การพัฒนาด้านกีฬาและ
นันทนาการ 
6. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ 
อาชญากรรม และการบรรเทา    
สาธารณภัย 
7. ส่งเสริมมาตรการป้องกันระวังกลุ่ม
เสี่ยง/ผู้ติดยาเสพติด เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1. สนับสนุนกิจกรรมรัฐพิธี หรือวัน
ส าคัญต่าง ๆ อาทิ 1.วันปิยมหาราช  
2.วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2560  
3. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ     
4. งานรัฐพิธีอื่นๆ 

ปีละ 1  ครั้ง 20,000.00 ข้าราชการ ประชาชนได้
เข้าร่วมกิจกรรมและ
เล็งเห็นความส าคัญของ
วันส าคัญต่างๆ 

ร้อยละขิงชุมชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงการ 

2. โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน/พิธีทางศาสนา/
สถาบันหลักของชาติ อาทิ 1.
ประเพณีลอยกระทง 2.ประเพณี
สงกรานต์ 3.ประเพณีเข้าพรรษา 4.
ประเพณีออกพรรษา 5.งาน
ประเพณีวัฒนธรรมอื่นๆ  
6. โครงการ เทิดทูนสถาบัน 
7.โครงการที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
ส าคัญของชาติ ฯลฯ 

ประชาชนในเขตต าบล
เมืองพะไล  

38,000.00 ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถ่ิน และ
ร่วมกิจกรรมในวันส าคัญ
ทางศาสนา/โครงการท่ี
ส าคัญต่างๆ 

จ านวนหมู่บ้านท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม ทุก
หมู่บ้าน 

3. โครงการรับบรจิาคโลหิต ประชาชน อ าเภอบัว
ลาย 

10,000.00 ประชาชนให้ความร่วมมือ
บริจาคโลหิต 

จ านวนผู้บริจาคโลหิต 

4. โครงการจัดงานประเพณีของดี
อ าเภอบัวลาย 

อ าเภอบัวลาย 50,000.00 ประชาชนเกิดความต่ืนตัว
ในการรักษา/อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ร้อยละของหมู่บ้าน/
ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ 

5. โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์
โรคเอดส ์

ศูนย์โรคเอดส์อ าเภอบัว
ลาย 

5,000.00 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

จ านวนผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
การช่วยเหลือครบทุกคน 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพฒันา โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รบั ตัวชี้วัด (KPI) 

  6. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) และ
อาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน 

ร.ร.บ้านฝาผนัง 
ร.ร. บ้านแดงน้อย 
ร.ร.บ้านเพ็ดน้อย 
ศพด. อบต.เมืองพะไล 

425,516.60 นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารเสริม
(นม) อย่างทั่วถึงและมี
สุขภาพร่างกายที่ดี 

จ านวนเด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารเสริม 
(นม) ร้อยละ 100 

7. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เด็กในเขตพ้ืนที่ต าบล
เมืองพะไล  จ านวน  
400 คน 

54,850.00 เด็กกล้าคิด กล้าท า กล้า
แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
และสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง 

ร้อยละของเด็กและ
ผู้ปกครองที่เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ 

8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสถานศึกษา 

ร.ร.บ้านฝาผนัง 
ร.ร. บ้านแดงน้อย 
ร.ร.บ้านเพ็ดน้อย 
ศพด. อบต.เมืองพะไล 

237,000.00 นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารกลางวัน 
อย่างทั่วถึงและมีสุขภาพ
ร่างกายที่ดี 

จ านวนเด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวัน 
ร้อยละ 100 

9. ส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ม. 1 – 9 ต าบลเมือง
พะไล ปีละ 1 ครั้ง 

16,400.00 ประชาชนได้รับการบริการ
ด้านการควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนได้รับบริการ 

10. สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) อบต.เมืองพะไล 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) อบต.
เมืองพะไล 

100,000.00 ประชาชนในพื้นท่ีได้รับ
การบริการด้าน 
สาธารณสุขท่ีดีและท่ัวถึง
มากยิ่งข้ึน 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีได้รับ
การบริการ 

11. จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
ประจ าส านักงาน 

เครื่องพ่นหมอกควัน 
จ านวน 2 เครื่อง 

59,000.00 หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

จ านวนเครื่องมือป้องกัน
และความควบคุมโรค
เพ่ิมข้ึน 

12. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้อายุที่มีอายุตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

4,916,900.00 ผู้สูงอายได้รับเบี้ยส าหรับ
การยังชีพ 

จ านวนผู้สูงอายุได้รับเบี้ย
ยังชีพร้อยละ 100 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพฒันา โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รบั ตัวชี้วัด (KPI) 

  13. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้พิการท่ีเข้าข่ายตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

1,593,600.00 ผู้พิการได้รับเบี้ยส าหรับ
การยังชีพ 

จ านวนผู้พิการได้รับเบี้ย
ยังชีพร้อยละ 100 

14. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ 60,000.00 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ย
ส าหรับการยังชีพ 

จ านวนผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
เบี้ยยังชีพร้อยละ 100 

15. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ภายในต าบล 

ม. 1 – ม. 9 ต.เมือง
พะไล 

100,000.00 เกิดความสามัคคีในหมู่
ประชาชน 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการ
จัดการแข่งขันกีฬา 

16. ส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่มสตรี
ต าบลเมืองพะไล 

กลุ่มสตรีต าบลเมือง
พะไล 

20,000.00 สตรีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเพิ่มข้ึน 

จ านวนเป้าหมายท่ีผ่าน
เกณฑ์การประเมินไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80 

17. โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   (อปพร.) 

สมาชิก อปพร. จ านวน 
80  คน 

118,175.00 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี 
ทักษะ และความรู้เพิ่มข้ึน 

จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีทักษะ  
ความรู้ เพิ่มข้ึนร้อยละ 
90 

18. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ ฯลฯ 

ต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ
ประชาชน ปีละ 2 ครั้ง 

32,380.00 จ านวนอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลลดลง 

จ านวนการเกิด
อุบัติเหตุด้านจราจร
ลดลง 

19. จัดซื้อ/จัดหาสารหรือน้ ายา
ตรวจปัสสาวะ 

ปีละ 1 ครั้ง 40,000.00 ปัญหายาเสพติดได้รับ
การแก้ไข 

ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมี
ต่อการด าเนินโครงการ 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพฒันา โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รบั ตัวชี้วัด (KPI) 

  20. โครงการจัดท าดอกไม้จันทน์ จ านวน  3,500  ดอก 25,740.00 มีดอกไม้จันทน์ส าหรับ
การจัดงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช 

จ านวนดอกไม้จันทน์ท่ี
แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 

21. โครงการปลูกดอกดาวเรือง จ าวน  1,999 ต้น 
บริเวณด้านหน้าท่ีท า
การ อบต.เมืองพะไล 

49,667.00 ประชาชน/ข้าราชการได้
แสดงออกและน้อมร าลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช และประดับ
ดอกดาวเรืองในบริเวณ
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ 

ดาวเรืองออกดอกตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

6. การพัฒนา
การเมืองและ
การบริการ 

1. เพ่ิมศักยภาพและการบริหาร 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
 

1. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ของผู้บริหาร รองผู้บริหาร 
เลขานุการผู้บริหาร ประธาน/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภาฯ/ผู้น า
ต าบล/หมู่บ้าน/ชุมชน/กรรมการ
หมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสวัสดิการฯ 
อปพร. อสม. ข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงาน อบต.ฯลฯ 

ผู้บริหาร รองผู้บริหาร 
เลขานุการผู้บริหาร 
ประธาน/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภาฯ/ผู้น าต าบล/
หมู่บ้าน/ชุมชน/
กรรมการหมู่บ้าน กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสวัสดิการฯ 
อปพร. อสม. ข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงาน อบต. 

276,320.00 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ และประสบการณ์
เพิ่มข้ึน 

จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมากกว่าร้อย
ละ 80 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพฒันา โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รบั ตัวชี้วัด (KPI) 

  2. จัดซื้อเครื่องเสียงประจ า
ส านักงาน 

เครื่องเสียงพร้อม
ล าโพงและอุปกรณ์ 
จ านวน  1  ชุด 

100,000.00 หน่วยงานมีอุปกรณ์
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
เพิ่มข้ึน 

จ านวนอุปกรณ์
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 

3. จัดซื้อ/จัดหาวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสารพร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 10 
ชุด 

48,000.00 หน่วยงานมีอุปกรณ์
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
เพิ่มข้ึน 

จ านวนอุปกรณ์
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 

4. โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา/
แผนชุมชน ฯลฯ 

หมู่ท่ี 1 – 9  ต าบล
เมืองพะไล 

11,217.00 ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถ่ิน 

จ านวนการจัดท าเวที
ประชาคมครบทุก
หมู่บ้าน  

5. โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ิน 

18,000.00 อบต.เมืองพะไลมีศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างส าหรับการ
อ านวยความสะดวกใน
ด้านต่างๆ 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการของ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

รวม 12,108,172.85   
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  2) สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการและได้ด าเนินการจริง  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ โครงการที่ได้ด าเนินการจริง 

2560 2560 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - - 18 2,982,307.25 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 50,000.00 - - 
3. การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 1 20,000.00 3 66,100.00 
4. การพัฒนาแหล่งน้ า - - 4 634,000.00 
5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 9 387,500.00 21 7,972,228.60 
6. การพัฒนาการเมืองและการบริการ 4 700,000.00 5 453,537.00 

รวม 16 1,157,500.00 51 12,108,172.85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-23- 



 
2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  
  2.1 เดือนตุลาคม  2560 – 31 มีนาคม  2561 
  2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พะไล มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งก าหนดให้ด าเนินการในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่ง การเช่ือมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
และจังหวัดนครราชสีมา ท่ีได้ก าหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า  เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัด
นครราชสีมา ตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพะไล ได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  สอดคล้องเช่ือมโยงกันใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและ
นโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีท้ังระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
เศรษฐกิจการปรับโครงสร้างท้ังห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพื่อต่อยอดการ
สร้างมูลค่าเพิ่มของสาขาการผลิตและบริการท่ีเป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมท้ังวางรากฐาน
การพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมท้ังกฎระเบียบเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสาขา
การผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษาส่ิงแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จาก
ศักยภาพของพื้นท่ี โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และจังหวัดนครราชสีมา ท่ีได้ก าหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา ตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พะไล  สอดคล้องเช่ือมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ท่ี  2 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
    3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟูสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็น
ธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤต
ส่ิงแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ ตามเป้าหมาย
ระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพื่อปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการ
บริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และจังหวัดนครราชสีมา ท่ีได้ก าหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพิษด้านส่ิงแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ที ่3 บริหารจัดการ 
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ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ได้
ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  สอดคล้องเช่ือมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 
    4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟูสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็น
ธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤต
ส่ิงแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ ตามเป้าหมาย
ระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพื่อปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการ
บริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และจังหวัดนครราชสีมา ท่ีได้ก าหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพิษด้านส่ิงแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ได้
ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  สอดคล้องเช่ือมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า 
   5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี  1  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งมุ่งพัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทย เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุท่ีจะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยท้ังการสร้างงานท่ีเหมาะสม การ
ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพเพื่อชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อ
สังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นฐานการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ
รองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมท่ีก าหนดสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาวะท่ีดี การ
สร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมท้ังการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม
ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม ซึ่งสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 และจังหวัดนครราชสีมา ท่ีได้ก าหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า เพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตาม
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ได้ก าหนดให้
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  สอดคล้องเช่ือมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่ง
ปรากฏตามยุทธศาสตร์ที ่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
   6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริการ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองพะไล มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ ท่ี 6  
ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมท้ังประชาชนมีส่วนร่วม มีการ
กระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นโดยมีประเด็นการ
พัฒนาส าคัญ ประกอบด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์ 
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และจังหวัดนครราชสีมา ท่ีได้ก าหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า 
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  สอดคล้องเช่ือมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์
ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริการ 
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    2.1.2 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่  

12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมือง

พะไล 

โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน 
ตามแผน ด าเนินการจริง 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 

การส่งเสริมและ
พัฒนาการค้าการ
ลงทุน และการค้า
ชายแดน 

การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

- ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

51 6 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 

การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันเกษตร
อุตสาหกรรมและ
แปรรูป 

การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

- ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
- ด้านการพัฒนาการ
ท่องเท่ียว ศาสนา – 
วัฒนธรรมประเพณี และ
กีฬา 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 - 

ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพท่ี
เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

ด้านการเติบโตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

การยกระดับ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว และ
ผลิตภัณฑ์ไหม 

บริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน 

ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

การพัฒนาด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

3 - 
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ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่  

12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมือง

พะไล 

โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน 
ตามแผน ด าเนินการจริง 

ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพท่ี
เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

ด้านการเติบโตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

การยกระดับ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว และ
ผลิตภัณฑ์ไหม 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน 

ด้านการพัฒนาการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ า 27 - 

การพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพคน 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 

การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันเกษตร
อุตสาหกรรมและ
แปรรูป 

ยกระดับสังคมให้เป็น
เมืองน่าอยู่ 

- ด้านการพัฒนาสังคม 
- ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

50 7 

ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ 

- การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

การพัฒนาการเมืองและ
การบริการ 

97 5 

     รวม 233 18 
 
  1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน  18  โครงการ จากจ านวนโครงการท้ังหมด  75 โครงการ 
  2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  233  โครงการ ด าเนินการจริง  18  โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ  7.73  ของจ านวนโครงการท่ีปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) 
  3) จ านวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  จ านวน   1  โครงการ   งบประมาณ  30,000  บาท 
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  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม  จ านวน   2  โครงการ   งบประมาณ  40,000  บาท 
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า  จ านวน   3  โครงการ   งบประมาณ  383,000  บาท 

3. การติดตามและประเมินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 3.1 คร้ังที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม  2560  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2561 
  3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนนุ 

ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน (บาท) 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง ส านักปลัด 6 1,335,200.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - - - - - 
การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม - - - - - - 
การพัฒนาแหล่งน้ า - - - - - - 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักงานปลัด กองการศึกษาฯ 1 30,000.00 
แผนงานการศึกษา กองการศึกษา ส านักปลัด 4 225,585.00 

บริหารงานท่ัวไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด กองช่าง 1 48,400.00 
การด าเนินงานอื่นๆ แผนงานงบกลาง ส านักปลัด กองคลัง 1 100,000.00 

การพัฒนาการเมืองและการ
บริการ 

บริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด กองการศึกษาฯ 5 616,840.00 

รวม 18 2,356,025.00 
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  3.1.2 ผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปสู่การปฏิบัติท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01) 
 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการ

จริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

1 ก่อสร้างถนน คสล.รอบวัดบ้านฝา
ผนัง ม.1 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
143 ม. หนา 0.10 ม. 
หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 715 ตาราง
เมตร ถมดินลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละไม่น้อย
กว่า 0.50 ม. 

292,000.00 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้
ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
สระน้ าเท่ียง ม. 5 บริเวณหน้าบ้าน 
นายยงค์ – บ้านพะไล ม. 3 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
143 ม. หนา 0.10 ม. 
หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 715 ตาราง
เมตร ถมดินลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละไม่น้อย
กว่า 0.50 ม. 

297,000.00 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้
ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
หนองเรือ ม. 7 จากบ้านนาย
สมชาย พรศรี ถึงหนองโจกโหลก 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 
54 ม. หนา 0.10 ม. 
หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 162 ตาราง
เมตร  

67,400.00 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้
ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการ

จริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

4 ก่อสร้างถนนดินลูกรังภายใน
หมู่บ้านหนองเรือ ม. 7 จากบ้าน
หนองเรือ – บ้านวังโพน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
1,189 ม. หนาเฉล่ีย 
0.10 ม. ปริมาตรดิน
ลูกรัง 891.75 
ลูกบาศก์เมตร เกรด
เกล่ียตกแต่งบดทับแน่น 

298,000.00 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้
ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน
หมู่บ้านหนองแก ม. 9 จากบริเวณ
หนองสระฝายใหม่ถึงบริเวณสาม
แยกภายในหมู่บ้านฯ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
200 ม. หนาเฉล่ีย 
0.10 ม. ปริมาตรหิน
คลุก 145 ลูกบาศก์
เมตร เกรดเกล่ียตกแต่ง
บดทับแน่น 

82,800.00 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้
ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
หลุบทุ่ม ม. 4 จากบริเวณหนอง
หลุบทุ่มสาธารณฯ ไปบ้านตะคร้อ 
ต.สามเมือง 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
143 ม. หนา 0.10 ม. 
หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 715 ตาราง
เมตร ถมดินลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละไม่น้อย
กว่า 0.50 ม. 

298,000.00 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้
ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการ

จริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

7 จัดหา/สนับสนุน อุปกรณ์และชุด
กีฬาส าหรับหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี 
อุปกรณ์กีฬาส าหรับ
การแข่งขันและออก
ก าลังกายท่ีเหมาะสม 

ม. 1 – ม. 9 ต.เมือง
พะไล 

67,220.00 ร้อยละของหมู่บ้าน/
ชุมชนท่ีมีอุปกรณ์
กีฬาท่ีเหมาะสม 

ประชาชนมี 
อุปกรณ์กีฬาส าหรับการ
แข่งขันและออกก าลัง
กายท่ีเหมาะสม 

กองการศึกษาฯ 

8 จัดการแข่งขันกีฬาภายในต าบล เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน/เยาวชนได้
แข่งขันกีฬาและ 
เสริมสร้างความ
สามัคคี 

ม. 1 – ม. 9 ต.เมือง
พะไล 

99,765.00 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อ
การจัดการแข่งขัน
กีฬา 

ประชาชน/เยาวชนได้
แข่งขันกีฬาและ
เสริมสร้างความสามัคคี 

กองการศึกษาฯ 

9 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เด็กกล้าคิด 
กล้าท า กล้าแสดงออก
ในส่ิงท่ีถูกต้องและ
สร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างพ่อแม ่
ผู้ปกครอง 

เด็กและเยาวชนในเขต
ต าบลเมืองพะไล 

30,000.00 ร้อยละของเด็กท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม/
โครงการ 

เด็กกล้าคิด กล้าท า กล้า
แสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้อง
และสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง 

กองการศึกษาฯ 

10 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ฯ  

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล 

ต้ังจุดตรวจหรือจุด
บริการประชาชนปีละ 
2 ครั้ง 

48,400.00 ร้อยละของอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุด้าน
จราจรลดลง 

จ านวนอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลลดลง 

ส านักปลัด 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการ

จริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

11 อบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร 
รองผู้บริหาร เลขานุการผู้บริหาร 
ประธาน/รองประธานสภา/สมาชิก
สภาฯ/ผู้น าต าบล/หมู่บ้าน/ชุมชน/
กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
สวัสดิการฯ อปพร. อสม. 
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน อบต.
ฯลฯ 

เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ
ศักยภาพ โดยเฉพาะ
ผู้น า ผู้ปฏิบัติงาน 
บุคลากร และผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหาร รองผู้บริหาร 
เลขานุการผู้บริหาร 
ประธาน/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภาฯ/ผู้น าต าบล/
หมู่บ้าน/ชุมชน/
กรรมการหมู่บ้าน กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสวัสดิการฯ 
อปพร. อสม. 
ข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงาน อบต.ฯลฯ 

397,100.00 ร้อยละของ 
กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มากกว่าร้อยละ  80 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ศักยภาพในการ
สร้างสรรค์และพัฒนา
ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

รวม 1,977,685.00    
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  3.1.3 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปสู่การปฏิบัติท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลอดุหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02) 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายที่
ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้เด็กใน
ศพด. อบต.เมือง
พะไล ได้
รับประทาน อย่าง
ท่ัวถึงและมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีดี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เมืองพะไล 

28,600.00 จ านวนอาหาร
กลางวันเพียงพอ
ส าหรับเด็กทุกคน 

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
อย่างท่ัวถึง และมี
สุขภาพร่างกายท่ีดี 

กองการศึกษาฯ ศพด.อบต.เมือง
พะไล 

2 สบทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) อบต.เมือง
พะไล 

เพื่อสมทบ กองทุน
หลักประกันสุขภาพ  
(สปสช.) อบต.เมือง
พะไล ในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับ
การส่งเสริม ฟื้นฟู
ป้องกันโรค รวมถึง
กิจกรรมอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องด้านการ
สาธารณสุขให้แก่
ประชาชน 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.เมือง
พะไล 

100,000.00 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ท่ีได้รับการบริการ 

ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับการบริการ
ด้านสาธารณสุขท่ีดี
และท่ัวถึงมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด (สปสช.) อบต.
เมืองพะไล 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายที่
ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

3 สนับสนุนกิจกรรมรัฐพิธีหรือ
วันส าคัญต่างๆ อาทิ 1. วัน
ปิยมหาราช 2. วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช 5 ธันวาคม 2560 3. 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
นางเจ้าพระบรมราชินี 4. 
งานรัฐพิธีอื่นๆ  

เพื่ออุดหนุนท่ีว่าการ
อ าเภอบัวลาย ในการ
จัดงานรัฐพิธีฯ รวมท้ัง
เพื่อให้ประชาชนได้
ร่วมกิจกรรมและ
เล็งเห็นความส าคัญ
ของวันส าคัญต่างๆ 

ท่ีว่าการอ าเภอ     
บัวลาย 

20,000.00 จ านวนชุมชนท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม/
โครงการ 

ข้าราชการ  
ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมและเล็งเห็น
ความส าคัญของวัน
ส าคัญต่างๆ 

ส านักปลัด อ าเภอบัวลาย 

4 สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ 

เพื่อจ่ายสมทบเข้า
กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ 

กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ
ท้องถิ่น 

147,740.00 สมทบกองทุน
ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

ข้าราชการมี
สวัสดิการและเป็นไป
ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

กองคลัง กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ 

5 โครงการจัดกิจกรรมพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ 

เพื่ออุดหนุน ทต.หนอง
บัวลายเพื่อจัดกิจกรรม
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ 
ในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีต าบลเมือง
พะไล 

20,000.00 จ านวนหมู่บ้าน
ท่ีเข้าร่วม
โครงการทุก
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้ร่วมงาน
พระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ
พระบาท สมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 

ส านักปลัด ทต.หนองบัวลาย 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

6 ส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่มสตรีต าบล
เมืองพะไล 

เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพในการพัฒนา
ตนเองของสตรีให้เป็น
ท่ียอมรับในสังคมและ
เป็นฐานในการ
ขับเคล่ือนพลังต่างๆ 
ทางสังคม 

อุดหนุนกลุ่มสตรีต าบล
เมืองพะไล  

30,000.00 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่าน
เกณฑ์การประเมินไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80 

สตรีได้พัฒนาศักยภาพ
ตนเองได้ดียิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

รวม 346,340.00    
 
   3.1.4 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปสู่การปฏิบัติท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดั (แบบ ผ.03) 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

- - - - - - - - 

รวม -    
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  3.1.5 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปสู่การปฏิบัติท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (แบบ ผ.05) 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

- - - - - - - - 

รวม -    
 

  3.1.6 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปสู่การปฏิบัติท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06)  

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

1 กิจกรรม 5 ส. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชน 

สถานท่ีปฏิบัติงานท้ัง
ภายในและภายนอกท่ี
ท าการ อบต.เมืองพะไล 

- ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้มาติดต่อราชการ 

การปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ทุกส่วนราชการ 

รวม -    
 
   3.1.7 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปสู่การปฏิบัติท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.08) 

ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายที่
ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในส านักงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมี
ความคล่องตัว 

คอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์  จ านวน  2  
ชุด 

32,000.00 คอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์  
จ านวน  2  ชุด 

กองคลัง 

รวม 32,000.00   
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะหก์ารตดิตามและประเมนิผล 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
   ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อ
เดือนตุลาคม 2560 เป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง                                                                   
ส่วนท้องถิ่น 

20 17.05 85.25 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 11.96 79.73 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 52.75 81.15 

    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (9) 90 

    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (8.81) 88.10 

    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (8.81) 88.10 

    3.4 วิสัยทัศน์ (5) (3.90) 78 

    3.5 กลยุทธ์ (5) (3.81) 76.20 

    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) (3.81) 76.20 

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (3.90) 78 

    3.8 แผนงาน (5) (3.63) 72.60 

    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ (5) (3.54) 70.80 

    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) (3.54) 70.80 

รวม 100 81.76 81.76 

 
  1) พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนสูงสุด
17.05  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  85.25  ของคะแนนในประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และคิดเป็นร้อยละ 17.05 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 2) พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่ าสุด 11.96 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 79.73 ของคะแนนในประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ และคิดเป็นร้อยละ 11.96 ของ
คะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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   1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลในแต่ละประเด็น
เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
20 17.05 85.25 

 

 1.1 ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ังของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ 

3 2.90 96.66  

1.2 ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ ประชากร เช่น  
ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและ
จ านวนประชากร ฯลฯ 

2 1.81 90.50  

1.3 ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

2 1.63 81.50  

1.4 ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 1.81 90.50  

1.5 ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) 

2 1.27 63.50  

1.6 ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 2 100  

1.7 ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100  

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 1.27 63.50  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และ
การด าเนินการประชุมประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท าร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

3 2.36 78.66  

รวม 20 17.05 87.50  
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 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
   1) พบว่าประเด็นข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ และประเด็นข้อมูล
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  ได้คะแนนสูงสุด  2  
คะแนน คิดเป็นร้อยละ  100  ของคะแนนเต็ม 
   2) พบว่าประเด็นข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) และประเด็นการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. ได้คะแนนต่ าสุด 1.27 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 63.50ของคะแนนเต็ม 
    ข้อเสนอแนะ 
   1. การเกษตรควรเพิ่มเติมจ านวนพื้นท่ี เช่น ท านากี่ไร่ ปลูกมันส าปะหลังเท่าไร่ อ้อยเท่าไร ฯลฯ 
   2. ข้อมูลด้านการปศุสัตว์ควรระบุด้วยว่าเกษตรกรเล่ียงสัตว์ประเภทใด จ านวนเท่าไร เป็นต้น 
   3. ข้อมูลด้านการบริการ   
     - โรงแรมควรมีการบอกจ านวนห้องพัก เบอร์โทรติดต่อ ฯลฯ 
    - ร้านค้าของช า ควรเพิ่มเติมว่าแต่ละหมู่บ้านมีจ านวนเท่าไร ช่ือเจ้าของกิจการ ฯลฯ 
    - โรงสีข้าว ควรเพิ่มเติมว่าแต่ละหมู่บ้านมีจ านวนเท่าไร ช่ือเจ้าของกิจการ ฯลฯ 
   4. ข้อมูลด้านการพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ ควรระบุด้วยแต่ละหมู่บ้านมีกี่กลุ่มอาชีพ ระบุสมาชิก
กลุ่ม เบอร์โทรศัพท ์
   5. ข้อมูลด้านแหล่งน้ า ควรระบุด้วยว่าต้ังอยู่ท่ีใด พื้นท่ีเท่าไร สามารถกักเก็บน้ าได้เท่าไร 
   6. เห็นควรน าข้อมูล จปฐ. มาประกอบการจัดท าแผนด้วย 

  1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15    

 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ของ อบต.เมืองพะไล นโยบายของนายก 
อบต.เมืองพะไล รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0   

2 1.45 72.50  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผงัเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่
เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

1 0.90 90.00  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 

การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

2 1.81 90.50  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

2 1.45 72.50  

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิง่แวดล้อมและการพัฒนา 

2 2 100.00  

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat 
(อุปสรรค) 

2 1.18 59.00  

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุ
ของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไข
ปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์
เพ่ือแก้ไขปัญหา 

2 1.27 63.50  

 2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ 
และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การต้ัง
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถ่ินในเชิง
คุณภาพ 

2 1 50.00  

 2.9 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ 
ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่าน
มาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 0.90 90.00  

รวม 15 11.96 79.73  
 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 1) พบว่าประเด็นการวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือส่ิงท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด  2  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  
100  ของคะแนนเต็ม 
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  2) พบว่าประเด็นสรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ ได้คะแนนต่ าสุด 1 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

  1.4 ยุทธศาสตร์ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 ยุทธศาสตร์ 65    

 
 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พะไล 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถ่ิน ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลเมืองพะไล และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

10 9 90.00  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

10 8.81 88.10  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 8.81 88.10  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลเมืองพะไล ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพ
ที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พะไล และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

5 3.90 78.00  

3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิง่ที่ต้องท า
ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พะไล ที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็น
ถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์
น้ัน 

5 3.81 76.20  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่ง
ใดที่ชัดเจน 

5 3.81 76.20 

 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองพะไล ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ท่ีจะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์

5 3.90 78.00  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่
เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพะไลที่มีความชัดเจน น าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
สี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 3.63 72.60  

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้อง ถ่ินในเขตจั งห วัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

5 3.54 70.80  

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่ เป็นชุดหรือเป็น
โครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหน่ึงอันเดียวกัน ลักษณะ
เดียวกัน เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่การจัดท าโครงการเพ่ือ
พัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

5 3.54 70.80  

รวม 65 52.75 81.15  

 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยทุธศาสตร์ 
 1) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ได้คะแนนสูงสุด  9  คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ  90  ของคะแนนเต็ม 
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  2) พบว่าประเด็นความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม และประเด็น ผลผลิต/โครงการได้คะแนน
ต่ าสุด 3.54 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70.80 ของคะแนนเต็ม 

  ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรก าหนดแผนงานโครงการท่ีตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
  2. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่เช่ือมโยงกับ Thailand 4.0 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อตุลาคม 
2560 เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8.27 82.70 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไป

ปฏิบัติใน   เชิงปริมาณ  
10 7.55 75.50 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไป
ปฏิบัติใน   เชิงคุณภาพ  

10 7.64 76.40 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8.18 81.80 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 48.99 81.65 

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 3.73 74.60 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.36 87.20 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน

น าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4.36 87.20 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี  

5 4.00 80.00 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   

5 4.36 87.20 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 3.45 69.00 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4.36 87.20 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ

เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ  

5 3.55 71.00 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   

5 3.91 78.20 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ  

5 4.91 98.20 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

5 3.73 74.60 

 5 . 1 2  ผล ท่ี ค า ด ว่ า จ ะ ไ ด้ รั บ  สอ ดค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์  

5 4.27 85.40 

รวม 100 80.62 80.62 
 
  1) พบว่าประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา  ได้คะแนนสูงสุด 8.27 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
98.20 ของคะแนนในประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา และคิดเป็นร้อยละ 8.27 ของคะแนนในภาพรวม
ท้ังหมด 
 2) พบว่าประเด็นการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนนต่ าสุด
7.54 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.40 ของคะแนนในประเด็นการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ และคิดเป็นร้อยละ 7.54 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 3) พบว่าความชัดเจนของช่ือโครงการ จากจ านวนโครงการท้ังหมด 223 โครงการ ได้คะแนน 3.73
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.60 ของคะแนนในความชัดเจนของช่ือโครงการ ซึ่งเป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์
สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต  
  4) พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจ านวนโครงการท้ังหมด  223 โครงการ ได้
คะแนน 4.36 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.20 ของคะแนนทีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
ต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงาน
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 5) พบว่าการน าผลผลิต/โครงการท่ีปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลได้น าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพิ่ม 
การโอนต้ังจ่ายใหม่ จ านวน  75  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  33.63  ของโครงการท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน  223 โครงการ (จากโครงการ
ท้ังหมด) 
 6) พบว่าโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้คะแนน 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
6.67 ของคะแนนโครงการพัฒนา 
 7) พบว่าเป้าหมายของโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ได้คะแนน 4.36 คะแนน  
 8) พบว่าโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) มีความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 ได้คะแนน  3.45  คะแนน 
 9) พบว่าโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) มีความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ได้คะแนน  4.36 คะแนน   
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10) พบว่าโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นโครงการเกี่ยวกับ

การแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ ได้
คะแนน  3.55  คะแนน 
   11) พบว่าโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) มีการจัดต้ังงบประมาณท่ี
มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย ได้คะแนน 3.91 คะแนน 
 12) พบว่าโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) มีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ได้คะแนน  4.91  คะแนน 
  13) พบว่าโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
(KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  ได้คะแนน  3.73  คะแนน 
 14) พบว่าโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) มีการก าหนดผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ได้คะแนน  4.27  คะแนน 
 
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่  1  ตุลาคม  2560 – 31 มีนาคม 
2561) 
 3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 

1 เพศ   
 - ชาย 43 38.74 

- หญิง 68 61.26 
2 อาย ุ   
 - ต่ ากว่า  ๒๐  ปี 1 0.90 

- ๒๐ – ๓๐  ปี 4 3.60 
- ๓๑ – ๔๑  ปี 14 12.61 
- ๔๑ – ๕๐  ปี 26 23.42 
- ๕๑ – ๖๐  ปี 30 27.03 
- มากกว่า  ๖๐  ปี 36 32.43 

3 การศึกษา   
 - ประถมศึกษา 63 56.76 

- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 41 36.94 
- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 5 4.50 
- ปริญญาตรี 2 1.80 
- สูงกว่าปริญญาตรี - - 
- อื่น ............................................................................... - - 

4 อาชีพ   
 - รับราชการ 3 2.70 
 - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 1 0.90 
 - ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 6 5.41 
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 

 - รับจ้าง 10 9.01 
 - นักเรียน/นักศึกษา 1 0.90 
 - เกษตรกร 89 80.18 
 - อื่น ............................................................................... 1 0.90 

  
จากตารางข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 1) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด จ านวน  111  คน แบ่งเป็นเพศชาย 43  คน คิดเป็นร้อยละ 
38.74  และ เพศหญิง  68  คน  คิดเป็นร้อยละ  61.26  
  2) พบว่าช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ อายุต้ังแต่  ๖๐  ปี จ านวน 
36  คน คิดเป็นร้อยละ 32.43  รองลงมาคือช่วงอายุต้ังแต่ ๕๑ – ๖๐  ปี  จ านวน  30  คน  คิดเป็นร้อยละ 
27.03  และช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีน้อยสุดคือช่วงอายุน้อยกว่า  20  ปี  จ านวน  1  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  0.90 
 3) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจบการศึกษาระดับ ประถมศึกษามากท่ีสุด  จ านวน  63  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  56.76  รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จ านวน  41  คน  คิดเป็นร้อยละ  36.94  ไม่
มีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีจบระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  
 4) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพด้านการเกษตรมากท่ีสุด จ านวน  89  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  80.18  รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง  จ านวน  10  คน  คิดเป็นร้อยละ  9.01 และท่ีน้อยท่ีสุดประกอบ
อาชีพ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  นักเรียน/นักศึกษา  และอาชีพอื่นๆ  จ านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.90 

  3.2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

ประเด็น 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ จ านวน
คน 

ร้อยละ จ านวน
คน 

ร้อยละ 

๑) มีการเปิดเผยโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

19 17.12 89 80.18 3 2.70 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ของโครงการ/กิจกรรม 

23 20.72 85 76.58 3 2.70 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

24 21.62 84 75.68 3 2.70 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

25 22.52 81 72.97 5 4.50 

๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

19 17.12 85 76.58 7 6.31 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 19 17.12 88 79.28 4 3.60 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

24 21.62 78 70.27 9 8.11 
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ประเด็น 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ จ านวน
คน 

ร้อยละ จ านวน
คน 

ร้อยละ 

๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

20 18.02 81 72.97 10 9.01 

๙) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

25 22.52 84 75.68 2 1.80 

ภาพรวม 198 19.82 755 75.58 46 4.60 
 
  จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล จ านวน 111 คน 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลในภาพรวม  พบว่า มีสัดส่วนของ
ประชาชนท่ีพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 19.82  สัดส่วนของประชาชนท่ีพอใจ คิดเป็นร้อยละ 75.58  และ
สัดส่วนของประชาชนท่ีไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 4.60 

  3.3 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลในแต่ละ
ยุทธศาสตร์  
  1) ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
๑) มีการเปิดเผยโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.46 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.50 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.52 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.32 

๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.99 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.23 

๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.15 

๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.17 

ภาพรวม 8.29 

 จากตารางความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลในยุทธศาสตร์ท่ี 
1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ข้อ 3) เท่ากับ 8.52 คะแนน คะแนนเฉล่ียความ
พึงพอใจรองลงมา คือ ข้อ 2) เท่ากับ 8.50 คะแนน คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 5) เท่ากับ 
7.99 คะแนน และคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 8.29 คะแนน  อยู่ในระดับมาก 
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   2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
๑) มีการเปิดเผยโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.38 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.19 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.02 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.10 

๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.90 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.05 

๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.02 

๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.16 

ภาพรวม 8.10 

 จากตารางความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลในยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจ  พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ข้อ 1) เท่ากับ 8.39  คะแนน  คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจรองลงมา 
คือ ข้อ 2) เท่ากับ 8.19 คะแนน คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 5) เท่ากับ 7.90 คะแนน และ
คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 8.10 คะแนน  อยู่ในระดับมาก 

  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
๑) มีการเปิดเผยโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.93 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.91 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.72 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.76 

๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.59 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.77 

๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.72 

๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.72 

ภาพรวม 7.77 
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  จากตารางความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลในยุทธศาสตร์
การพัฒนาส่ิงแวดล้อม พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ข้อ 1)  เท่ากับ 7.93  คะแนน  คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจรองลงมา 
คือ ข้อ 2) เท่ากับ 7.91  คะแนน คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 5) เท่ากับ 7.59 คะแนน และ
คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 7.77  คะแนน  อยู่ในระดับมาก 

  4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
๑) มีการเปิดเผยโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.70 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.62 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.48 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.54 

๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.17 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.43 

๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.35 

๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.41 

ภาพรวม 8.46 

 จากตารางความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลในยุทธศาสตร์
การพัฒนาแหล่งน้ า พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาแหล่งน้ า คะแนน
เฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ข้อ 1)  เท่ากับ 8.70  คะแนน  คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจรองลงมา คือ ข้อ 
2) เท่ากับ 8.62  คะแนน คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 5) เท่ากับ 8.17 คะแนน และคะแนน
เฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 8.46  คะแนน  อยู่ในระดับมาก 

  5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
๑) มีการเปิดเผยโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.59 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.48 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.26 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.28 

๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.03 
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ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.11 

๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00 

ภาพรวม 8.23 

 จากตารางความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลในยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ข้อ 1)  เท่ากับ 8.59  คะแนน  คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจรองลงมา 
คือ ข้อ 2) เท่ากับ 8.48  คะแนน คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 8) เท่ากับ 8.00 คะแนน และ
คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 8.23  คะแนน  อยู่ในระดับมาก 

  6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
๑) มีการเปิดเผยโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.30 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.27 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.21 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.28 

๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.09 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.15 

๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.09 

๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.07 

ภาพรวม 8.18 

 จากตารางความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลในยุทธศาสตร์
การพัฒนาการเมืองการบริหาร พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนา
การเมืองการบริหาร คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ข้อ 1)  เท่ากับ 8.30 คะแนน  คะแนนเฉล่ีย
ความพึงพอใจรองลงมา คือ ข้อ 4) เท่ากับ 8.28  คะแนน คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 8) 
เท่ากับ 8.07 คะแนน และคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 8.18  คะแนน  อยู่ในระดับมาก 
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3.4 แผนงานที่ด าเนนิการ 
  3.4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละท่ี

ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
1 ก่อสร้างถนน คสล.รอบวัดบ้านฝา

ผนัง ม.1 
ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม. หนา 0.10 ม. 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 143 ม. หนา 
0.10 ม. หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 715 ตารางเมตร ถมดินลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 
ม. 

625,000.00  292,000.00 47.67 

2 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
สระน้ าเท่ียง ม. 5 บริเวณหน้าบ้าน 
นายยงค์ – บ้านพะไล ม. 3 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 180 ม. หนา 0.10 ม. 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 143 ม. หนา 
0.10 ม. หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 715 ตารางเมตร ถมดินลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 
ม. 

400,000.00 297,000.00 79.44 

3 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
หนองเรือ ม. 7 จากบ้านนาย
สมชาย พรศรี ถึงหนองโจกโหลก 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3 ม. 
ยาว 55 ม. หนา 0.10 ม. 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 54 ม. หนา 
0.10 ม. หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 162 ตารางเมตร  

68,700.00 67,400.00 98.18 

4 ก่อสร้างถนนดินลูกรังภายใน
หมู่บ้านหนองเรือ ม. 7 จากบ้าน
หนองเรือ – บ้านวังโพน 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง กว้าง 5 
ม. ยาว 2,200 ม. หนาเฉล่ีย 
0.10 ม. 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,189 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม. ปริมาตรดินลูกรัง 
891.75 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกล่ีย
ตกแต่งบดทับแน่น 

330,000.00 298,000.00 54.05 
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ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละท่ีด าเนินการ

จริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
5 ก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน

หมู่บ้านหนองแก ม. 9 จากบริเวณ
หนองสระฝายใหม่ถึงบริเวณสาม
แยกภายในหมู่บ้านฯ 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 
ม. ยาว 345 ม. หนาเฉล่ีย 
0.10 ม. 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุก 145 
ลูกบาศก์เมตร เกรดเกล่ียตกแต่งบด
ทับแน่น 

82,800.00 82,800.00 57.97 

6 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
หลุบทุ่ม ม. 4 จากบริเวณหนอง
หลุบทุ่มสาธารณฯ ไปบ้านตะคร้อ 
ต.สามเมือง 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 250 ม. หนา 0.10 ม. 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 143 ม. หนา 
0.10 ม. หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 715 ตารางเมตร ถมดินลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 
ม. 

520,000.00 298,000.00 57.20 

   1) พบว่าโครงการท่ีด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายท่ีสามารถด าเนินการได้มากสุด ได้แก่โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองเรือ ม. 7 จากบ้านนายสมชาย 
พรศรี ถึงหนองโจกโหลก พื้นท่ี/ผลผลิตหรือท่ีได้ 162 ตารางเมตร จ านวนเงิน   67,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.11 ของจ านวนเงินท่ีต้ังตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561 
  2) พบว่าโครงการท่ีด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายท่ีสามารถด าเนินการได้น้อยสุด ได้แก่โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบวัดบ้านฝาผนัง ม.1 พื้นท่ี/ผลผลิตหรือท่ีได้
715 ตารางเมตร  จ านวนเงิน  292,000.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 46.72 ของจ านวนเงินท่ีต้ังตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561 

  3.4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละท่ีด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
1 - - - - - - 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลยังไม่มีการด าเนินการตามแผนงานเคหะและชุมชน 
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    3.4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละท่ีด าเนินการ

จริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
1 ส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่มสตรีต าบลเมืองพะไล อุดหนุนกลุ่มสตรีต าบลเมือง

พะไล 
อุดหนุนกลุ่มสตรีต าบล

เมืองพะไล 
30,000.00 30,000.00 100 

  พบว่าแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสามารถด าเนินการได้เพียงโครงการเดียว  ได้แก่ส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่มสตรีต าบลเมืองพะไล จ านวนเงิน 30,000.00 บาท คิด
เป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเงินท่ีต้ังตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561 

   3.4.4 แผนงานการเกษตร 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละท่ีด าเนินการ

จริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
- - - - - - - 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลยังไม่มีการด าเนินการตามแผนงานการเกษตร 

   3.4.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละท่ีด าเนินการ

จริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
- - - - - - - 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลยังไม่มีการด าเนินการตามแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
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   3.4.6 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละท่ีด าเนินการ

จริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เด็กและเยาวชนในเขตต าบล

เมืองพะไล 
เด็กและเยาวชนในเขต
ต าบลเมืองพะไล 

100,000.00 30,000.00 30.00 

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
เมืองพะไล 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
เมืองพะไล 

50,000.00 28,600.00 57.20 

3 จัดหา/สนับสนุน อุปกรณ์และชุดกีฬาส าหรับ
หมู่บ้าน 

ม.1 - ม.9 ต.เมืองพะไล ม.1 - ม.9 ต.เมืองพะไล 75,000.00 67,220.00 89.63 

4 จัดการแข่งขันกีฬาภายในต าบล ม.1 - ม.9 ต.เมืองพะไล ม.1 - ม.9 ต.เมืองพะไล 100,000.00 99,765.00 99.77 
   
   1) พบว่าโครงการท่ีด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายท่ีสามารถด าเนินการได้มากสุด ได้แก่ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต าบลได้ด าเนินการ  8  หมู่บ้าน  จ านวนเงิน  
99,765.00  บาท คิดเป็นร้อยละ  99.77 ของจ านวนเงินท่ีต้ังตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561  
   2) พบว่าโครงการท่ีด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายท่ีสามารถด าเนินการได้น้อยสุด ได้แก่  จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  จ านวนเงิน  30,000.00  บาท คิดเป็นร้อยละ  
30.00 ของจ านวนเงินท่ีต้ังตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561  

  3.4.7 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละท่ีด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 - - - - - - - 
   องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลยังไม่มีการด าเนินการตามแผนงานสาธารณสุข 
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   3.4.8 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละท่ีด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 - - - - - - - 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลยังไม่มีการด าเนินการตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ 

   3.4.9 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละท่ีด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ฯ 

ต้ังจุดตรวจหรือจุดบริการ
ประชาชน ปีละ 2 ครั้ง 

ต้ังจุดตรวจหรือจุดบริการ
ประชาชน 1 ครั้ง 

100,000.00 48,400.00  48.40 

  พบว่าแผนงานการรักษาความสงบภายในสามารถด าเนินการได้เพียงโครงการเดียว  ได้แก่โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวนเงิน
48,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.40 ของจ านวนเงินท่ีต้ังตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561 
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   3.4.10 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละท่ีด าเนินการ

จริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
1 อบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร รองผู้บริหาร 

เลขานุการผู้บริหาร ประธาน/รองประธานสภา/
สมาชิกสภาฯ/ผู้น าต าบล/หมู่บ้าน/ชุมชน/
กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสวัสดิการฯ อป
พร. อสม. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน อบต.ฯลฯ 

ผู้บริหาร รองผู้บริหาร 
เลขานุการผู้บริหาร 
ประธาน/รองประธานสภา/
สมาชิกสภาฯ/ผู้น าต าบล/
หมู่บ้าน/ชุมชน/กรรมการ
หมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
สวัสดิการฯ อปพร. อสม. 
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน 
อบต.ฯลฯ 

ผู้บริหาร รองผู้บริหาร 
เลขานุการผู้บริหาร 
ประธาน/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภา
ฯ/ผู้น าต าบล/หมู่บ้าน/
ชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มสวัสดิการ
ฯ อปพร. อสม. ข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงาน อบต.
ฯลฯ 

500,000.00 397,100.00 79.42 

2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประจ าส านักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 2 ชุด 

เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 2 ชุด 

80,000.00 32,000.00 40.00 

3 สนับสนุนกิจกรรมรัฐพิธี หรือวันส าคัญต่าง ๆอาทิ 
1. วันปิยะมหาราช 2.วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 
ธันวาคม 2560 3.วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 4.งานรัฐพิธี
อื่นๆ 

อุดหนุนอ าเภอบัวลาย อุดหนุนอ าเภอบัวลาย 20,000.00 20,000.00 100.00 

4 สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ปีละ 1 ครั้ง 

สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 1 ครั้ง 

160,000.00 147,740.00 92.34 

 
-57- 



 
    
 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละท่ีด าเนินการ

จริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
5 โครงการจัดกิจกรรมพิธีถวายดอกไม้จันทน ์ ประชาชนในเขตต าบลเมือง

พะไล 
ประชาชนในเขตต าบล
เมืองพะไล 

20,000.00 20,000.00 100.00 

   1) พบว่าโครงการท่ีด าเนินการได้จริง ตามเป้าหมายท่ีสามารถด าเนินการได้มากสุด ได้แก่โครงการสนับสนุนกิจกรรมรัฐพิธี หรือวันส าคัญต่าง ๆอาทิ 1. วันปิยะมหาราช 2.วัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2560 3.วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 4.งานรัฐพิธีอื่นๆ จ านวนเงิน
20,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเงินท่ีต้ังตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561 และโครงการจัดกิจกรรมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จ านวนเงิน 20,000.00 บาท คิด
เป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเงินท่ีต้ังตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561 
  2) พบว่าโครงการท่ีด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายท่ีสามารถด าเนินการได้น้อยสุด ได้แก่โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประจ าส านักงาน จ านวนเงิน 32,000.00
บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ านวนเงินท่ีต้ังตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561 

  3.4.11 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละท่ีด าเนินการ

จริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
1 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) อบต.

เมืองพะไล 
สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) อบต.เมือง
พะไล ปีละ 1 ครั้ง 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) อบต.
เมืองพะไล จ านวน 1 ครั้ง 

120,000.00 100,000.000 83.33 

   พบว่างบกลางมีการด าเนินการเพียง 1 โครงการ  ได้แก่โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) อบต.เมืองพะไล  จ านวนเงิน 100,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 
83.33 ของจ านวนเงินท่ีต้ังตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561 
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4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
 4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   4.1.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบวัดบ้านฝาผนัง ม.1 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละที่ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 
ม. ยาว 345 ม. หนาเฉล่ีย 
0.10 ม. 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 143 ม. หนา 0.10 
ม. หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 715 
ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้าง
ละไม่น้อยกว่า 0.50 ม. 

625,000.00
  

292,000.00 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 143 ม. หนา 
0.10 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละไม่น้อย
กว่า 0.50 ม. 

47.67 

 
   4.1.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสระน้ าเท่ียง ม. 5 บริเวณหน้าบ้าน นายยงค์ – บ้านพะไล ม. 3 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละที่ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 180 ม. หนา 0.10 ม. 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 143 ม. หนา 0.10 
ม. หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 715 
ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้าง
ละไม่น้อยกว่า 0.50 ม. 

400,000.00 297,000.00 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 143 ม. หนา 
0.10 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละไม่น้อย
กว่า 0.50 ม. 

79.44 
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   4.1.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองเรือ ม. 7 จากบ้านนายสมชาย พรศรี ถึงหนองโจกโหลก 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3 ม. ยาว 
55 ม. หนา 0.10 ม. 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 54 ม. หนา 
0.10 ม. หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 162 ตารางเมตร  

68,700.00 67,400.00 ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 54 ม. หนา 
0.10 ม.  

98.18 

 
   4.1.4 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรงัภายในหมู่บ้านหนองเรือ ม. 7 จากบ้านหนองเรือ – บ้านวังโพน 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง กว้าง 5 ม. 
ยาว 2,200 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,189 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม. ปริมาตรดินลูกรัง 
891.75 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกล่ีย
ตกแต่งบดทับแน่น 

330,000.00 298,000.00 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,189 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.10  

54.05 

 
   4.1.5 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านหนองแก ม. 9 จากบริเวณหนองสระฝายใหม่ถึงบริเวณสามแยกภายในหมู่บ้านฯ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 ม. 
ยาว 345 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุก 145 
ลูกบาศก์เมตร เกรดเกล่ียตกแต่งบด
ทับแน่น 

82,800.00 82,800.00 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.10 ม.  

57.97 
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   4.1.6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหลุบทุ่ม ม. 4 จากบริเวณหนองหลุบทุ่มสาธารณฯ ไปบ้านตะคร้อ ต.สามเมือง 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
250 ม. หนา 0.10 ม. 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 143 ม. หนา 
0.10 ม. หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
715 ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 ม. 

520,000.00 298,000.00 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 143 ม. 
หนา 0.10 ม. ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ  0.50 ม. 

57.20 

 
 4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.2.1 ส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่มสตรีต าบลเมืองพะไล  

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

อุดหนุนกลุ่มสตรีต าบลเมืองพะไล อุดหนุนกลุ่มสตรีต าบลเมืองพะไล 30,000.00 30,000.00 อุดหนุนกลุ่มสตรีต าบลเมืองพะไล 100.00 
 
  4.3 แผนงานการศึกษา 
  4.3.1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

เด็กและเยาวชนในเขตต าบลเมือง
พะไล 

เด็กและเยาวชนในเขตต าบลเมือง
พะไล 

100,000.00 30,000.00 จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 30.00 
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   4.3.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพะไล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมือง
พะไล 

50,000.00 28,600.00 สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมือง
พะไล 

57.20 

 
   4.3.3 โครงการจัดหา/สนับสนุน อุปกรณ์และชุดกีฬาส าหรับหมู่บ้าน 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ม.1 - ม.9 ต.เมืองพะไล ม.1 - ม.9 ต.เมืองพะไล 75,000.00 67,220.00 ชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาส าหรับ
ส าหรับนักกีฬา จ านวน  8  
หมู่บ้าน 

89.63 

 
   4.3.4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต าบล 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ม.1 - ม.9 ต.เมืองพะไล ม.1 - ม.9 ต.เมืองพะไล 100,000.00 99,765.00 จัดการแข่งขันกีฬาให้แก่นักกีฬา
จ านวน  8  หมู่บ้าน 

99.77 
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  4.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  4.4.1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ฯ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ต้ังจุดตรวจหรือจุดบริการประชาชน 
ปีละ 2 ครั้ง 

ต้ังจุดตรวจหรือจุดบริการ
ประชาชน 1 ครั้ง 

100,000.00 48,400.00 จัดต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2561  จ านวน  2  จุด 

48.40 

   
 4.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  4.5.1 โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร รองผู้บริหาร เลขานุการผู้บริหาร ประธาน/รองประธานสภา/สมาชิกสภาฯ/ผู้น าต าบล/หมู่บ้าน/ชุมชน/กรรมการ
หมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสวัสดิการฯ อปพร. อสม. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน อบต.ฯลฯ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ด าเนินการ
จริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ผู้บริหาร รองผู้บริหาร เลขานุการ
ผู้บริหาร ประธาน/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภาฯ/ผู้น า
ต าบล/หมู่บ้าน/ชุมชน/กรรมการ
หมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสวัสดิการฯ 
อปพร. อสม. ข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงาน อบต.ฯลฯ 

ผู้บริหาร รองผู้บริหาร เลขานุการ
ผู้บริหาร ประธาน/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภาฯ/ผู้น า
ต าบล/หมู่บ้าน/ชุมชน/กรรมการ
หมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสวัสดิการ
ฯ อปพร. อสม. ข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงาน อบต.ฯลฯ 

500,000.00 397,100.00 จัดฝึกอบรมผู้บริหาร รองผู้บริหาร 
เลขานุการผู้บริหาร ประธาน/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภาฯ/ผู้น าต าบล/
หมู่บ้าน/ชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสวัสดิการฯ อปพร. อสม. 
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน อบต.ฯลฯ 

79.42 
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   4.5.2 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประจ าส านักงาน 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ด าเนินการ
จริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 2 ชุด 

เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 2 ชุด 

80,000.00 32,000.00 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 2 ชุด 

40.00 

    
4.5.3 โครงการสนับสนุนกิจกรรมรัฐพิธี หรือวนัส าคัญต่าง ๆอาทิ 1. วันปิยะมหาราช 2.วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 

ธันวาคม 2560 3.วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 4.งานรัฐพิธีอื่นๆ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละที่ด าเนินการ

จริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

อุดหนุนอ าเภอบัวลาย อุดหนุนอ าเภอบัวลาย 20,000.00 20,000.00 อุดหนุนอ าเภอบัวลาย 100.00 
 
   4.5.4 โครงการสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ด าเนินการ
จริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ปีละ 1 ครั้ง 

สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 
ครั้ง 

160,000.00 147,740.00 สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

92.34 
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   4.5.5 โครงการโครงการจัดกิจกรรมพิธีถวายดอกไม้จันทน ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ด าเนินการ
จริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ประชาชนในเขตต าบลเมืองพะไล ประชาชนในเขตต าบลเมืองพะไล 20,000.00 20,000.00 อุดหนุนเทศบาลต าบลหนองบัวลาย เพื่อ

ด าเนินโครงการ 
100.00 

 
4.6 แผนงานงบกลาง 

  4.6.1 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) อบต.เมืองพะไล 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละที่ด าเนินการ

จริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) อบต.เมืองพะไล ปีละ 1 
ครั้ง 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) อบต.เมืองพะไล จ านวน 
1 ครั้ง 

120,000.00 100,000.000 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) อบต.เมืองพะไล จ านวน 1 ครั้ง 

83.33 
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
 1.1  ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  1.1.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561  จ านวน  51   โครงการ  อนุมัติงบประมาณจ านวน   
20 โครงการ  ด าเนินการได้จริง   6   โครงการ 
  1.1.2  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561   จ านวน   5   โครงการ  อนุมัติงบประมาณจ านวน   
1 โครงการ  ด าเนินการได้จริง    -     โครงการ 
  1.1.3  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 
    ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561  จ านวน   3   โครงการ  อนุมัติงบประมาณ จ านวน   
2 โครงการ  ด าเนินการได้จริง    -     โครงการ 
  1.1.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งน้ า 
   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561  จ านวน   27   โครงการ  อนุมัติงบประมาณ
จ านวน   3 โครงการ  ด าเนินการได้จริง    -     โครงการ 
   1.1.5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561  จ านวน   50   โครงการ  อนุมัติงบประมาณ 
จ านวน   33 โครงการ  ด าเนินการได้จริง    7    โครงการ 
  1.1.6  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมือง และการบริหาร 
   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561  จ านวน   97   โครงการ  อนุมัติงบประมาณ
จ านวน   16  โครงการ  ด าเนินการได้จริง     5    โครงการ 

2. ปัญหาและอุปสรรค 
  2.๑ เชิงปริมาณ 
   2.๑.๑ งาน / โครงการส่วนใหญ่จะกระจุกตัวใน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต และด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหาร  
   2.๑.2 การน าปัญหาความต้องการของชุมชนไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนามีจ านวนมาก แต่
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  2.1.3 ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ 
  2.1.4 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาส่ีปี  ไม่มีการกระจายของโครงการ
และงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องใกล้เคียงกัน 
  2.๒ เชิงคุณภาพ 
   2.๒.๑ การก าหนดตัวชี้วัด (KPI) บางโครงการยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   2.๒.2 ระยะเวลาการด าเนินการ (การจัดสรรงบประมาณ) ไม่สอดคล้องกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น
จริงในพื้นท่ี    
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3. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
 3.1 จัดล าดับความส าคัญของปัญหา ความเร่งด่วนของงาน / โครงการให้ตรงกับความต้องการ 
ของประชาชนอย่างแท้จริง โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกันและไม่เน้นด้านใดด้าน
หนึ่งเป็นการเฉพาะเน้นให้องค์กรการจัดท าแผนค านึงถึงปัญหาความต้องการท่ีแท้จริงของชุมชน และเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนให้มากท่ีสุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและ
ความเปล่ียนแปลงของระบบโลกไร้พรมแดน 
 3.2 องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ ไม่ควรกระจุก
อยู่ยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่ง 
 3.3 ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
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