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ส่วนที่ 1   
บทนำ 

************************ 
 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  
พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถ่ินตามแผนงาน โครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองหลวง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองหลวงหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปา้หมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน และ
ข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและ
กำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 
เฉพาะโครงการ ปี 2564 โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล  หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สภาพพื้นที่และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมใน
สังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลเมืองหลวง 

  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรา้งให้เกิดจดุแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีข้ึนต้ังรับให้มั่นเพื่อรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงให้เกิด
ประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ินที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถ่ินตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถ่ิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับสำนัก/
กองทุกระดับ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ตำบลเมืองหลวง  หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (2) ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ิน
คัดเลือก จำนวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง  
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินโดยการ
กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อผู้บริหาร
ท้องถ่ินเพื่อดำเนินการต่อไป 
   
   2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง  
ได้กำหนดการแบ่งข้ันตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ดังนี ้
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวช้ีวัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และข้ันตอน
ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในช้ันน้ี คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถ่ินไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบข้ันต่ำตามที่กำหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวช้ีวัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้วิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดง
แผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองหลวง 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
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  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองหลวง และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรปุ ซึ่งอาจ
กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
หลวง 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง มีอำนาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองหลวง เพื่อให้นายกองค์การบริหารสว่นตำบลเมืองหลวง เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   เมือง
หลวงและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล

เมืองหลวง 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อบต.เมืองหลวง 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล

เมืองหลวง 

สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล

เมืองหลวง 
 

รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล

เมืองหลวง 
 
 

        ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลเมืองหลวง ทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

  เสนอ 
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4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้าง
เครื่ อ งการติ ดตามและป ระ เมิ นผล แผนพั ฒ นาท้ อ ง ถ่ิน ได้ แก่  แบบสอบถาม  (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์การบรหิารส่วนตำบลเมืองหลวง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถ่ินรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่
ได้กำหนดข้ึนหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ินไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็น
จริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองหลวง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกปี  และสรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมา  
    3) รายงานผลและเสนอความเหน็ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เสนอสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กำหนดข้ึนมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 
  1.3 ความเพียงพอ(Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองหลวงมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ
ที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมนิผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลติหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงซึ่งสามารถวัดได้ใน
เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึง
อำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถ่ินแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
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2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ 
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  3.  กำหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถ่ิน เช่น โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จะใช้การวัดกว้างยาวหน้า เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่ งทางการ ( formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในข้ันตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองหลวง ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองหลวงมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือ
การสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์
ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง   
  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลเมืองหลวง คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
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  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถ่ิน สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กล
ยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ 
รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินและการดำเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถ่ินและการดำเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท้องถ่ินมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ  ที่จะ
นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเช่ือถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง 
ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถ่ินให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับ
การปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองหลวงเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลเมืองหลวง    
  

 

****************************************************** 
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ส่วนท่ี ๒ 
แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
*************************** 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยพิจารณาความสอดคล้องของ
โครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตาม
โครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

 ในส่วนที่ ๒ นี้  จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองหลวง วิสัยทัศน์  และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕64 เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ได้กำหนดไว้และได้นำมาใช้
เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อไป 

๑.  นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 

 คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง  ซึ่งได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองหลวง  และได้กำหนดนโยบายบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เมืองหลวง  เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง  ซึ่งมีแนวคิดที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจ
หน้าที่  โดยมีแนวคิดในการปฏิบัติงานดังนี้ 

  ๑.  แนวคิดการบริหารงานแบบประชาธิปไตย 
  ๒.  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๓.  แนวคิดการพัฒนาองค์กร 
  ๔.  แนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 โดยจะใช้แนวทางทั้ง ๔ ข้อนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองหลวง  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวตำบลเมืองหลวง  จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงาน โดยมีงานหลักที่จะ
ดำเนินการ  6 ด้าน ดังนี้ 

 ๑.  นโยบายด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
  ๑.๑  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร   
  ๑.2  สง่เสริมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่นไฟฟ้า น้ำประปา เป็นต้น  

 ๒.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
  ๒.๑  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร เกษตรอินทรีย์โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒.๒  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆให้มีศักยภาพ   
  ๒.๓  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ 

 ๓.  นโยบายด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
  ๓.๑  ส่งเสรมิและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ๓.๒  ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีข้ึน  
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  ๓.๓  ส่งเสรมิและพฒันาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ๓.๔  ส่งเสรมิและสนับกิจกรรมศูนย์ อปพร. 
  ๓.๕  สนับสนุนการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
  ๓.๖  ส่งเสรมิและสนับสนุนกจิกรรมงานสาธารณสุข 
  ๓.๗  รณรงค์และป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
  ๓.๘  ส่งเสรมิให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมสีุขภาพอนามัยที่ดีแข็งแรง 

 ๔.  นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และการกีฬา 
  ๔.๑  ส่งเสรมิสนบัสนุนการศึกษาทัง้ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
  ๔.๒  พัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาใหเ้ป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพ 
  ๔.๓  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ใหเ้ป็นศูนย์พฒันาเด็กเลก็ทีม่ีคุณภาพ 
  ๔.๔  ส่งเสรมิสนบัสนุนการอนรุักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชนและภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 
  ๔.๕  ส่งเสรมิและสนับสนุนกจิกรรมทางด้านการกีฬา 

 ๕.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลงังาน 
  ๕.๑  ส่งเสรมิและสนับสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
  ๕.๒  ส่งเสรมิการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า   

 ๖.  นโยบายด้านการบริหาร 
  ๖.๑  บริหารงานโดยยึดหลักการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ด ี  

 ๖.๒  เปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้เข้ามามสี่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมแกป้ัญหาในการบรหิารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล   
 ๖.๓  ส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร ให้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การทำงานให้มปีระสิทธิภาพ 
 ๖.๔  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
ภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ โดยถือประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน ผู้รับบริการเป็นสำคัญ    

๒.  วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 
“เมืองหลวงตำบลก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต 
ส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน  พัฒนาตำบลตามหลกัธรรมาภิบาล” 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี   
 องค์การบรหิารส่วนตำบลเมืองหลวงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่ใช้
เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาในระยะห้าปี โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ  และนโยบายของผู้บริหารองค์การบรหิารส่วนตำบลเมืองหลวง ที่ได้แถลง
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา  6  ด้าน  ได้แก่ 
  1. ด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. ด้านการเสริมสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน 
3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
4. ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
6. ด้านการพัฒนาด้านการบริหาร 
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  โดยในการจัดทำแผนพฒันา (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)  องค์การบรหิารสว่นตำบลเมืองหลวง ได้จัดลำดับความสำคัญ
ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ตามเหตุผลความจำเป็นและความเร่งด่วนในการพัฒนา ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 กลยุทธ ์
 ๑.ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
          ๒.ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวทัง้ธรรมชาติและวัฒนธรรม 
          ๓.ส่งเสริมการเพิ่มและขยายโอกาสการมีงานทำทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
          ๔.พัฒนาคุณภาพสินค้าและสนบัสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน 
          5.ส่งเสริมศักยภาพการผลิตสินค้าให้มีความหลากหลายและเพียงพอในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสังคมท่ีมีความสุขอยา่งยั่งยืน 
กลยุทธ ์

1.ส่งเสริมธรรมาภิบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนราชการได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
   การดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส   
2.พัฒนาประชาธิปไตยให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต  
3.พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและผู้ดอ้ยโอกาสทางสังคม 
4.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน 
5.ส่งเสริมและพฒันาสวัสดกิารสังคมของชุมชน 
6.พัฒนาและจัดระเบียบชุมชนและสงัคม 
7.ส่งเสริมมาตรการปราบปรามและป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติด 
8.พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
9.อนุรักษ์และสง่เสรมิภูมิปญัญา ปราชญ์ท้องถ่ิน วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ ์

1.ส่งเสริมการศึกษาทุกรูปแบบ 
2.ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสนบัสนุนการรบัรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
3.ส่งเสริมบรกิารสาธารสุข สุขภาพ และการอนามัย 
4.การควบคุมและป้องกันโรค ระบาดและโรคติดต่อ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
กลยุทธ ์

1.สง่เสรมิและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.ลดปริมาณและควบคุมมลพิษ 
3.ปรบัปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกลู 
4.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่แวดล้อม 
5.อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแนวทาง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ ์

1.พัฒนาระบบถนนให้ครอบคลมุทั่วพื้นที่   
2.พัฒนาระบบน้ำประปา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
3.พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
4.ก่อสร้าง ปรับปรงุ สถานที่และเครื่องมอืเครือ่งใช้สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นการบริหาร 
กลยุทธ ์

1.พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการภาครัฐและปรบัปรงุระบบการใหบ้รกิารประชาชน 
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรและขีดความสามารถขององค์กร 
3.พัฒนาขีดความสามารถของการใช้วัสดุครุภัณฑ์ที่มีความทนัสมัย 
4.ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริและนโยบายรัฐบาล 

๔.  การจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมอืงหลวง  ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 จำนวนทั้งสิ้น  
51,000,000  บาท  โดยแยกเปน็งบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ   ดังนี ้
ตารางท่ี ๑   แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน 

หมวดรายจา่ย  จำนวนงบรายจา่ย 

คิดเปน็ร้อยละของ 

งบประมาณรายจา่ยตาม
แผนงาน 

ด้านบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,550,290 26.57 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,044,380 4.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 10,771,525 21.12 

  แผนงานสาธารณสุข 545,000 1.06 

  แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 579,540 1.14 

  แผนงานเคหะและชุมชน 2,399,360 4.70 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 269,400 0.58 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 964,000 1.89 

ด้านการเศรษฐกิจ   

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,160,000 6.19 

  แผนงานการเกษตร 120,000 0.21 

 แผนงานพาณิชย์ 20,000 0.04 

ด้านการดำเนินงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 16,576,505 32.50 

งบประมาณรายจา่ยท้ังสิ้น 51,000,000 100.00 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน 12 

 

หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ได้นำงบประมาณ จำนวน  51,000,000  บาท  
ที่ได้รับจัดสรรนี้  ไปใช้ในการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการที่มีลักษณะเป็นงานประจำ
และการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ  เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลทั้ง  6  ด้าน    

ซึ่งในตารางที่ ๒ จะเป็นการแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเฉพาะที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา  
ต่าง ๆ   ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายของ
ผู้บริหารและ การจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาในช่วงห้าปี  ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – 
๒๕65) ดังที่ได้กล่าวข้างต้น 

ตารางท่ี ๒   งบประมาณตามโครงการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร์ (เฉพาะปี 2564) 

ตารางท่ี 3  โครงการท่ีได้รบังบประมาณตามข้อบัญญัติ                                                                        
1. ผู้บริหารอบต.เมืองหลวง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 

2563 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 91 โครงการ เป็นเงิน  
28,096,865  บาท  

2. โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน  20 โครงการ เป็นเงิน 4,232,000 บาท 
3. งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน  43 โครงการ เป็นเงิน  19,937,000 บาท 
4. งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน 14 

โครงการ เป็นเงิน 15,656,000  บาท   
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบญัญัต ิ

ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจัดการเศรษฐกิจเพื่อการพฒันาทีย่ั่งยืน  3 130,000 
ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสงัคมทีม่ีความสุขอย่างยัง่ยืน  34 17,241,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 46 6,325,885 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิง่แวดล้อมเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน  3 90,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  69 42,739,200 
ยุทธศาสตร์พฒันาด้านการบรหิาร  13 1,396,700 

รวม 168 67,922,785 
 

ยุทธศาสตร ์

จำนวน
โครงการ 

จำนวน
งบประมาณท่ีได้รบั

การจัดสรร 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณโครงการ

ท้ังหมด 

1. ด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน 74 6,375,000 7.30 

2. ด้านการเสริมสร้างสังคมทีม่ีความสุขอย่างยัง่ยืน 90 21,361,600 24.47 

3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 78 8,387,000 9.60 

4. ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 36 9,060,000 10.38 

5. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 147 29,464,000 33.75 

6. ด้านการพัฒนาด้านการบริหาร 25 12,635,000 14.50 

ยอดรวมทุกยุทธศาสตร ์ 450 87,282,600 100.00 
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ส่วนที่ 3  
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

**************************** 
 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ
สำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดข้ึน  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่า
และผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล
โครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อ
นำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสมัฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน โดยเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล    เมืองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4   

1. การประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตาม
คู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการ
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 
คำชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล     เมือง
หลวง  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
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ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง   

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
๑.๑  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนตำบล 
 

✓  

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบรหิารสว่นตำบลเพือ่จัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนตำบล 
 

✓  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
 

✓  

๑.๔  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบรหิาร
ส่วนตำบล 
 

✓  

๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บรหิารส่วนตำบล 

 

✓  

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
๑.๖  มีคณะกรรมการพฒันาองค์การบรหิารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถ่ิน 
และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

✓  

๒  การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมลูและปัญหาสำคัญขององค์การบรหิารส่วนตำบลมา
จัดทำฐานข้อมลู 

✓  

๒.๒  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจดัทำแผน ✓  
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนตำบล (SWOT) เพื่อ
ประเมินสถานภาพการพฒันาองค์การบริหารส่วนตำบล 

✓  

๒.๔  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ที่สอดคลอ้งกบัศักยภาพของทอ้งถ่ิน 

✓  

๒.๕  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ที่สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวัด 

✓  

๒.๖  มีการกำหนดจุดมุง่หมายเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน ✓  
๒.๗  มีการกำหนดเป้าหมายการพฒันาองค์การบริหารส่วนตำบล ✓  
๒.๘  มีการกำหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพัฒนา ✓  
๒.๙  มีการกำหนดยทุธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
๒.๑๐ มีการอนมุัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา ✓  
๒.๑๒ มีการจัดทำบญัชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร์ ✓  
๒.๑๓ มีการกำหนดรปูแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  
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แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบรหิารส่วนตำบลเมืองหลวง 
คำชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงภายใต้แผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การดำเนินงานทุกป ีเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน ตุลาคม – กันยายน  
 
 
ส่วนท่ี  ๑    ข้อมูลท่ัวไป 

๑.๑  ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง องค์การบรหิารส่วนตำบลเมืองหลวง 
๑.๒  รายงานผลการดำเนินงานทุกป ี

   
ส่วนท่ี  ๒  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
             จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ที่ ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1 ยุทธศาสตร์ดา้นการ
บริหารจัดการ
เศรษฐกิจเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  

62 4,469,000 38 2,665,000 74 6,375,000 40 2,460,000 

2 ยุทธศาสตร์ดา้นการ
เสริมสร้างสังคมที่มี
ความสุขอย่างยั่งยืน  

73 17,766,600 73 11,249,000 90 12,619,000 78 12,329,000 

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

62 9,798,920 96 8,467,000 78 8,387,000 68 7,535,000 

4 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  

33 2,922,000 14 1,260,000 36 9,060,000 9 800,000 

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  

100 17,302,000 118 47,343,700 182 43,109,000 31 6,068,500 

6 ยุทธศาสตร์พัฒนา
ด้านการบริหาร  

36 3,771,600 32 14,438,400 26 12,665,000 16 10,155,000 

รวม 366 56,030,120 381 85,423,100 486 92,215,000 242 39,347,500 
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แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงตามยุทธศาสตร ์

คำชี้แจง  :  แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองหลวงตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้งหลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนท่ี  ๑    ข้อมูลท่ัวไป 
๑.๑  ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง   
๑.๒  รายงานผลการดำเนินงานระยะ  12  เดือน  (เดือนตุลาคม  ๒๕63 – กันยายน ๒๕๖4) 

ส่วนท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
    ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
จำนวนโครงการท่ี

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จำนวนโครงการท่ีได ้

(นำไปปฏิบัติ) 

ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจัดการเศรษฐกิจเพื่อการพฒันาทีย่ั่งยืน  74 3 

ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสงัคมทีม่ีความสุขอย่างยัง่ยืน  90 34 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 78 46 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิง่แวดล้อมเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน  36 3 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  182 69 

ยุทธศาสตร์พฒันาด้านการบรหิาร  26 13 

รวม 486 168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน 17 

 

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมา

ณ 
1.ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
จัดการ
เศรษฐกิจเพ่ือ
การพัฒนาที่
ยั่งยืน  

3.00 0.13 3.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
เสริมสร้างสังคม
ที่มีความสุข
อย่างยั่งยืน  

34.00 17.24 34.00 17.24 12.00 15.98 12.00 15.98 12.00 15.98 

3.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์ 

46.00 6.32 46.00 6.32 32.0 6.17 32.0 6.17 32.0 6.17 

4.ยุทธศาสตร์
การบริหาร
จัดการ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาที่
ยั่งยืน  

3.00 0.90 3.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน  

69.00 42.73 69.00 42.73 66.00 38.32 66.00 38.32 66.00 38.32 

6.ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้านการ
บริหาร  

13.00 1.39 13.00 1.39 12.0 1.38 12.0 1.38 12.0 1.38 

รวม 168.00 68.71 168.00 68.71 122 61.85 122 61.85 122 61.85 
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การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา        

  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง  ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแนวทางที่            
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้นำเสนอในคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง  โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง จัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์เป็น ดังนี้ 

  ข้อมูลที่รวบรวมจากการรายงานผลดังกล่าว จะแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณ   (ตุลาคม 
2563 – กันยายน 2564) ซึ่งสรุปได้ดังนี้  
 
  ๑.  โครงการที่ได้รับงบประมาณ     จำนวน    168 โครงการ     
  ๒.  โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน    111  โครงการ 
  3.  โครงการที่กำลังดำเนินการ  จำนวน          3  โครงการ     
     4.  โครงการที่ไม่ไดด้ำเนินการ     จำนวน     54   โครงการ       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน 19 

 

ตารางแสดงรายละเอียดสถานะดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แยกตามยุทธศาสตร์ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ท้ัง 6 ยุทธศาสตร์ 

*********************** 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณคงเหลือ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

สถานะการดำเนินโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ไม่ได้ดำเนินการ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจเพื่อการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน 

1.โครงการประเพณี
สงกรานต์และสินค้า
ชุมชน 

50,000 - 50,000 กองการศึกษาฯ    เน่ืองจาก
สถานการณ์ 

Covid-19 จึง
ไม่สามารถจัด
โครงการได้ 

 2.โครงการขอรับการ
อุดหนุนงบประมาณ
การจัดงานของดีห้วย
ทับทัน 

50,000 - 50,000 กองการศึกษา ฯ    เน่ืองจาก
สถานการณ์ 

Covid-19 จึง
ไม่สามารถจัด
โครงการได้ 

 3.โครงการส่งเสริม
อาชีพหลังฤดูการเก็บ
เก่ียว 

30,000 - 30,000 กองการศึกษาฯ    เน่ืองจาก
สถานการณ์ 

Covid-19 จึง
ไม่สามารถจัด
โครงการได้ 

รวม 3  โครงการ 130,000 - 130,000  - - 3  
2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เสริมสร้างสังคมท่ีมีความสุข
อย่างย่ังยืน 

4.โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

15,000 5,140 9,860 สำนักปลัด    สามารถ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนได้ 

 5.โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

15,000 14,020 980 สำนักปลัด    สามารถ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนได้ 
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มงสสสย 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณคงเหลือ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

สถานะการดำเนินโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ไม่ได้ดำเนินการ 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เสริมสร้างสังคมท่ีมี
ความสุขอย่างย่ังยืน
(ต่อ) 

6.โครงการฝึกทบทวน 
อปพร.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

50,000 - 50,000 สำนักปลัด    เน่ืองจาก
สถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่
สามารถจัด
โครงการได ้

 7.โครงการสงเคราะห์
เด็กสตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส 

20,000 - 20,000 สำนักปลัด    เน่ืองจาก
สถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่
สามารถจัด
โครงการได ้

 8.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,756,000 6,731,900 6,024,100 สำนักปลัด    ผู้สูงอายุได้รับ
เบ้ียยังชีพครบทุก
คน 

 9.เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,880,000 1,685,000 1,195,000 สำนักปลัด    ผู้พิการได้รับเบ้ีย
ยังชีพทุกคน 

 10.เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

90,000 35,000 55,000 สำนักปลัด    ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพทุกคน 

 11.โครงการจัดเวที
ประชาคม 

30,000 - 30,000 สำนักปลัด    เนื่องจาก
สถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่
สามารถจัด
โครงการได ้

 12.โครงการเพื่อขอรับ
การสนับสนุน
งบประมาณป้องกัน เฝ้า
ระวังและแก้ปัญหายา
เสพติด จ.ศรีสะเกษ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖4 

5,000 5,000 - สำนักปลัด    ปกครอง
จังหวัดศรีสะ
เกษได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณคงเหลือ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

สถานะการดำเนินโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ไม่ได้ดำเนินการ 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เสริมสร้างสังคมท่ีมีความสุข
อย่างย่ังยืน(ต่อ) 

13.โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
(เมืองหลวงคัพ) 

200,000 - 200,000 กองการศึกษาฯ    เน่ืองจาก
สถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่
สามารถจัด
โครงการได ้

 14.โครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียนเยาวชน
และประชาชน 

10,000 - 10,000 กองการศึกษาฯ    เน่ืองจาก
สถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่
สามารถจัด
โครงการได ้

 15.โครงการเฉลิม
พระเกียรติในโอกาส
สำคัญ 

50,000 1,000 49,000 สำนักปลัด    เน่ืองจาก
สถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่
สามารถจัด
โครงการได้ตลอด
ทั้งป ี

 16.โครงการ
ประเพณีสงกรานต์
และแสดงสินค้า
ชุมชน 

50,000 - 50,000 กองการศึกษาฯ    เนื่องจาก
สถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่
สามารถจัด
โครงการได ้

 17.โครงการจัดงาน
เทศกาลสงกรานต์สืบ
สานประเพณีของดี
ห้วยทับทัน 

50,000 - 50,000 กองการศึกษาฯ    เนื่องจาก
สถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่
สามารถจัด
โครงการได ้

 18.โครงการวัน
ผู้สูงอายุ 

100,000 - 
(โอนลด 

25,000 
บาท) 

75,000 สำนักปลัด    เนื่องจาก
สถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่
สามารถจัด
โครงการได ้
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณคงเหลือ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

สถานะการดำเนินโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ไม่ได้ดำเนินการ 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เสริมสร้างสังคมท่ีมี
ความสุขอย่างย่ังยืน
(ต่อ) 

19.โครงการอุดหนุนจัด
งานประเพณีแห่ต้น
ปราสาทผึ้ง  

45,000 45,000 - กองการศึกษาฯ    สภาวัฒนธรรม
ตำบลเมืองหลวง
ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณ 

 20.โครงการอุดหนุนจัด
งานประเพณีลอยกระทง  

50,000 50,000 - กองการศึกษาฯ    สภาวัฒนธรรม
ตำบลเมืองหลวง
ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณ 

 21.โครงการอุดหนุนจัด
งานประเพณีบุญผเวด
เทศน์มหาชาติ  

60,000 - 60,000 กองการศึกษาฯ    เนื่องจาก
สถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่
สามารถจัด
โครงการได ้

 22.โครงการอุดหนุนจัด
งานประเพณีบุญข้าวจ่ี  

45,000 - 45,000 กองการศึกษาฯ    เนื่องจาก
สถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่
สามารถจัด
โครงการได ้

 23.โครงการอุดหนุนจัด
งานประเพณีบุญบั้งไฟ  

200,000 - 200,000 กองการศึกษาฯ    เนื่องจาก
สถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่
สามารถจัด
โครงการได ้

 24.โครงการอุดหนุนจัด
งานประเพณีแห่เทียน

เข้าพรรษา  

45,000 - 45,000 กองการศึกษาฯ    เนื่องจาก
สถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่
สามารถจัด
โครงการได ้
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

สถานะการดำเนินโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ไม่ได้ดำเนินการ 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เสริมสร้างสังคมท่ีมี
ความสุขอย่างย่ังยืน
(ต่อ) 

25.โครงการอุดหนุนจัด
งานประเพณีสงกรานต์  

45,000 - 45,000 กองการศึกษาฯ    เนื่องจากสถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการ
ได้ 

 26.โครงการสร้าง
จิตสำนึกการเป็นสังคม
ประชาธิปไตย 

15,000 - 15,000 สำนักปลัด    เนื่องจากสถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการ
ได้ 

 27.โครงการให้ความรู้
เก่ียวกับการป้องกันการ
ทุจริต 

20,000 - 20,000 สำนักปลัด    เนื่องจากสถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการ
ได้ 

 28.โครงการให้ความรู้
เก่ียวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

20,000 - 20,000 สำนักปลัด    เนื่องจากสถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการ
ได้ 

 29.โครงการจัดงานรัฐพิธี 
และงานวันสำคัญอ่ืนๆ 
ของชาติที่รัฐบาล
กำหนดให้มีขึ้น 

 40,000 35,000 5,000 สำนักปลัด    อำเภอห้วยทับทัน
ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ 

 30.โครงการ ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ    

150,000 - 150,000 สำนักปลัด    เนื่องจากสถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการ
ได้ 

 31.โครงการแข่งขันกีฬา
มวลชนสัมพันธ์อำเภอห้วย
ทับทัน 

30,000 
 

- 30,000 
 

กองการศึกษาฯ    เนื่องจากสถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการ
ได้ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณคงเหลือ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

สถานะการดำเนินโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ไม่ได้ดำเนินการ 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เสริมสร้างสังคมท่ีมี
ความสุขอย่างย่ังยืน
(ต่อ) 

32.โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(อปพร.)หลักสูตร
จัดตั้ง 

 50,000 - 50,000 สำนักปลัด    เน่ืองจาก
สถานการณ์ 
Covid-19 จึง
ไม่สามารถจัด
โครงการได้ 

 33.โครงการบริหารศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท. 

20,000 20,000 - สำนักปลัด    อำเภอได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณ 

 34.โครงการสงเคราะห์ผู้
ประสบภาวะยากลำบากผู้
ยากไร้ในตำบล 

30,000 - 30,000 สำนักปลัด    เน่ืองจาก
สถานการณ์ 
Covid-19 จึง
ไม่สามารถจัด
โครงการได้ 

 35.โครงการสร้าง
จิตสำนึกลดความรุนแรง
แก่เด็กและสตรี 
 

20,000 - 20,000 สำนักปลัด    เน่ืองจาก
สถานการณ์ 
Covid-19 จึง
ไม่สามารถจัด
โครงการได้ 

 36.โครงการสร้าง
จิตสำนึกในการพัฒนา
สังคม 

15,000 - 15,000 สำนักปลัด    เน่ืองจาก
สถานการณ์ 
Covid-19 จึง
ไม่สามารถจัด
โครงการได้ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

สถานะการดำเนินโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เสริมสร้างสังคมท่ีมี
ความสุขอย่างย่ังยืน
(ต่อ) 

37.โครงการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

20,000 20,000 - กองการศึกษาฯ    สามารถส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

รวม 34  โครงการ 17,241,000 8,692,060 *
(โอนลด 

25,000 บ.) 

8,548,940  12 - 22  

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

38.โครงการพัฒนา
คุณภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

25,000 - 25,000 กองการศึกษาฯ    เน่ืองจาก
สถานการณ์ Covid-
19 จึงไม่สามารถจัด
โครงการได้ 

 39.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน
สถานศึกษา 

811,650 333,200 478,450 กองการศึกษาฯ    นักเรียนได้รับการ
สนับสนุนค่าใช่จ่ายฯ
ครับทุกคน 

 40.โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก 

40,000 - 40,000 กองการศึกษาฯ    เน่ืองจาก
สถานการณ์ Covid-
19 จึงไม่สามารถจัด
โครงการได้ 

 41.โครงการจัดหา
อาหารเสริม(นม) 
 

1,563,535.00 253,040.44 1,310,494.56 กองการศึกษาฯ    นักเรียนได้รับอาหาร
เสริม(นม)ครบทุกคน 

 42.โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข   อสม. 

105,000 105,000 - สำนักปลัด    อสม.ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

สถานะการดำเนินโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร

มนุษย์(ต่อ) 

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 
43.อุดหนุนอาหาร
กลางวัน และโครงการ
พัฒนาผู้เรียน      

554,800 272,000 282,800 กองการศึกษา
ฯ 

   รร.ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจัดโครงการบาง
โครงการเน่ืองจาก
สถานการณ์โควิท -19 

 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 
44.อุดหนุนอาหาร
กลางวัน และโครงการ
พัฒนาผู้เรียน      

575,300 296,000 279,300 กองการศึกษา
ฯ 

   รร.ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจัดโครงการบาง
โครงการเน่ืองจาก
สถานการณ์โควิท -19 

 โรงเรียนบ้านจังเอิน 
45.อุดหนุนอาหาร
กลางวัน และโครงการ
พัฒนาผู้เรียน      

345,700 191,700 154,000 กองการศึกษา
ฯ 

   รร.ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจัดโครงการบาง
โครงการเน่ืองจาก
สถานการณ์โควิท -19 

 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 
46.อุดหนุนอาหาร
กลางวัน และโครงการ
พัฒนาผู้เรียน      

427,700 219,000 208,700 กองการศึกษา
ฯ 

   รร.ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจัดโครงการบาง
โครงการเน่ืองจาก
สถานการณ์โควิท -19 

 โรงเรียนบ้านโทะ 
47.อุดหนุนอาหาร
กลางวัน และโครงการ
พัฒนาผู้เรียน      

591,700 301,700 290,300 กองการศึกษา
ฯ 

   รร.ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจัดโครงการบาง
โครงการเน่ืองจาก
สถานการณ์โควิท -19 

 โรงเรียนบ้านหนองสะ
มอน 
48.อุดหนุนอาหาร
กลางวัน และโครงการ
พัฒนาผู้เรียน  
     

407,700 206,100 201,100 กองการศึกษา
ฯ 

   รร.ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจัดโครงการบาง
โครงการเน่ืองจาก
สถานการณ์โควิท -19 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

สถานะการดำเนินโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (ต่อ) 

49.โครงการรณรงค์
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

270,000 216,200 
(โอนลด10,000) 

43,800 สำนักปลัด    สามารถรณรงค์ป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

 50.โครงการบริจาค
โลหิตตำบลเมือง
หลวง 

10,000 2,500 75,000 สำนักปลัด    สามารถสนับสนุนการ
บริจาคโลหิต 

 51.โครงการรณรงค์
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

30,000 - 30,000 สำนักปลัด    เน่ืองจากสถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 52.โครงการออก
กำลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

10,000 - 10,000 สำนักปลัด    เน่ืองจากสถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

รวม 15   โครงการ 5,768,085 2,406,440.44*
(โอนลด10,000 บ.) 

3,361,644.56  11 - 4  

4.ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน 

53.โครงการพัฒนา
แหล่งน้ำเพื่อ
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

20,000 - 20,000 สำนักปลัด    เน่ืองจากสถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 54.โครงการปลูก
ต้นไม้ 

20,000 - 20,000 กองการศึกษา
ฯ 

   เน่ืองจากสถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 55.โครงการบริหาร
จัดการขยะในเขต
ตำบลเมืองหลวง 

50,000 - 50,000 สำนักปลัด    เน่ืองจากสถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

รวม 3   โครงการ 90,000 - 90,000  - - 3  
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ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณอนุมัติ งบประมาณเบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

สถานะการดำเนินโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ไม่ได้ดำเนินการ 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

56.โครงการก่อสร้างที่ทำ
การองค์การบริหารส่วน
ตำบลแห่งใหม่ 
 

3,100,000 - 3,100,000 กองช่าง    เน่ืองจาก
สถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่
สามารถจัด
โครงการได้ 

รวม 1  โครงการ 3,100,000 - 3,100,000  - - 1  
6.ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้านการ
บริหาร 

57.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
ผู้บริหาร สมาชิก อบต.
พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง 

300,000 512,600 
(โอนเพิ่ม+
212,700) 

100 สำนักปลัด    สามารถพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร 

 58.ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

800,000 - 800,000 สำนักปลัด    ยังไม่มีประกาศ
จาก กกต. 

 59.ค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้าง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

10,000 - 10,000 สำนักปลัด    เน่ืองจาก
สถานการณ์ 

Covid-19 จึงไม่
สามารถจัด
โครงการได้ 

 60.โครงการปรับปรุง
ระบบภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน    

100,000   100,000 - สำนักปลัด    สามารถปรับปรุง
ระบบภาษีฯ 

รวม 4  โครงการ 1,210,000 612,600*(โอน
เพิ่ม 212,700 บ.) 

810,100  2 - 2  

รวมท้ังสิ้น 60  โครงการ 27,539,085 11,711,100.44 13,250,684.56  25 - 35  
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งบประมาณจากเงินรายได้ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณคงเหลือ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

สถานะการดำเนินโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ไม่ได้ดำเนินการ 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน  

1.โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลงหินคลุก ที่ทำการ 
องค์การบริหารส่วนตำบล
แห่งใหม่ 

228,000 228,000 - กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 2.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองสะมอน -ตำบลจาน
แสนไชย 

28,000 28,000 - กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 3.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองสะมอน -ตำบลจาน
แสนไชย 

466,000 465,200 800 กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 4.โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลงหินคลุก แยกหนอง
กระดาน หมู่ที่ 3 ไปบ้าน
จังเอิน หมู่ที่ 5 

288,600 288,000 600 กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 5.โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลงหินคลุก ภายในบ้าน
จังเอิน หมู่ที่ 5 

313,000 313,000 - กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 
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งบประมาณจากเงินรายได้ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณคงเหลือ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

สถานะการดำเนินโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ไม่ได้ดำเนินการ 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน (ต่อ) 

6.โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลงหินคลุก ริมคลองอีสาน
เขียว บ้านอ้อ ม.7 

418,000 418,000 - กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 7.โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลงหินคลุก บ้านโทะ หมู่ที่ 8 
ไปบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 

426,000 426,000 - กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 8.โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลงหินคลุก ริมคลองอีสาน
เขียว บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 
10  

446,000 446,000 - กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 9.โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ.
ห้วยยาง ม.13 

431,700 431,000 700 กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 10.โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า
ส่องสว่างถนนสาธารณะพลัง
แสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ หมู่ที่ 
2 ไปหมู่ที่ 10 

500,000 485,000 15,000 กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 11.โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า
ส่องสว่างถนนสาธารณะพลัง
แสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ หมู่ที่ 
2 ไปหมู่ที่ 10 

500,000 485,000 15,000 กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

รวม 11   โครงการ 4,045,300 4,013,200 32,100  10 - 1  
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งบประมาณจากเงินรายได้ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณคงเหลือ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

สถานะการดำเนินโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ไม่ได้ดำเนินการ 

6.ยุทธศาสตร์พัฒนา
ด้านการบริหาร 

1.จัดซ้ือตู้เหล็ก จำนวน 2 
หลัง ๆ ละ 5,900 บาท 
 

11,800 11,800 - สำนักปลัด/กอง
การศึกษาฯ 

   สามารถจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ได้ 

 2.จัดซ้ือโต๊ะทำงาน  จำนวน  
2  โต๊ะๆ ละ 4,800  บาท 
 

9,600 9,600 - สำนักปลัด/กอง
คลัง 

   สามารถจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ได้ 

 3.เครื่องคอมพิวเตอร์  
จำนวน  7  เครื่อง ๆ ละ 
17,000  บาท 
 

119,000 119,000 - สำนักปลัด/กอง
ช่าง 

   สามารถจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ได้ 

 4.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาว - ดำ (18 หน้า/
นาที)   จำนวน  7  เครื่อง ๆ 
ละ  2,600 บาท  
 

18,200 18,200 - สำนักปลัด/กอง
ช่าง 

   สามารถจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ได้ 

 5.เก้าอ้ีสำนักงาน  จำนวน  
1  ตัว 
 

1,500    1,500 - กองคลัง    สามารถจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ได้ 

 6.เครื่องพิมพ์ 
Multifunction  จำนวน  1  
เครื่อง  
 

7,500 7,500 - กองคลัง    สามารถจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ได้ 

 7.จอแสดงผล จำนวน  1  
ตัว 
 

2,800 2,800 - กองคลัง    สามารถจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ได้ 
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งบประมาณจากเงินรายได้ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณคงเหลือ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

สถานะการดำเนินโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ไม่ได้ดำเนินการ 

6.ยุทธศาสตร์พัฒนา
ด้านการบริหาร(ต่อ) 

8.ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก จำนวน 3 หลัง ๆ 
4,000 บาท 

12,000 12,000 - กองคลัง/กอง
ช่าง 

   สามารถจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ได้ 

 9.เครื่องพิมพ์แบบติดตั้งถัง
หมึก จำนวน 1 เครื่อง 

4,300 4,300 - กองคลัง    สามารถจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ได้ 

รวม 9   รายการ 186,700 186,700 -  9 - -  
รวมท้ังสิ้น 20  โครงการ/รายการ 4,232,000 4,199,900 32,100  19 - 1  

 
 
โครงการท่ีเบิกจ่ายงบประมาณจา่ยขาดเงินสะสม  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณคงเหลือ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

สถานะการดำเนินโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ไม่ได้ดำเนินการ 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน  

1.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
ภายในบ้านเมืองหลวง หมู่ที่ 
1 
 

500,000 500,000 - กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 2.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
ภายในบ้านหนองดินจ่ี หมู่ที่ 
4 
 

500,000 500,000 - กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 
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โครงการท่ีเบิกจ่ายงบประมาณจา่ยขาดเงินสะสม  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณคงเหลือ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

สถานะการดำเนินโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ไม่ได้ดำเนินการ 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน (ต่อ) 

3.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
ภายในบ้านจังเอิน หมู่ที่ 5 

500,000 500,000 - กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 4.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
ภายในบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 
6 
 

500,000 500,000 - กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 5.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
ภายในบ้านอ้อ ม.7 

500,000 500,000 - กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 6.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
ภายในบ้านหนองเมย หมู่ที่ 
9 
 

500,000 500,000 - กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 7.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
ภายในบ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 
10 
 

500,000 500,000 - กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 
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25โครงการท่ีเบิกจ่ายงบประมาณจา่ยขาดเงินสะสม  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

สถานะการดำเนินโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ไม่ได้ดำเนินการ 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน (ต่อ) 

8.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
ภายในบ้านหนองสะมอน 
หมู่ที่ 11 

500,000 500,000 -     สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 9.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
ภายในบ้านหนองคู หมู่ที่ 
12 

500,000 500,000 -     สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 10.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
เส้นหน้าโรงเรียนบ้านจังเอิน 
หมู่ที่ 5 

500,000 500,000 -     สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 11.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
บ้านโทะ หมู่ที่ 8 

500,000 500,000 -     สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 12.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
บ้านหนองเมย ม.9 

500,000 500,000 -     สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 13.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
บ้านหนองสะมอน หมู่ที่ 11 

500,000 500,000 -     สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน 35 

 

25โครงการท่ีเบิกจ่ายงบประมาณจา่ยขาดเงินสะสม  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณคงเหลือ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

สถานะการดำเนินโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ไม่ได้ดำเนินการ 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน (ต่อ) 

14.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 13 

500,000 500,000 - กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 15.โครงการก่อสร้างถนน
ดินลงหินคลุกภายในบ้าน
โท๊ะ หมู่ที่ 8 

400,000 332,200 67,800 กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 16.โครงการก่อสร้างถนน
ดินลงหินคลุกภายในบ้าน
ห้วยยาง หมู่ที่ 13 

500,000 500,000 - กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 17.โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ที่ทำการ อบต.แห่งใหม่ 

500,000 500,000 - กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 18.โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ที่ทำการ อบต.แห่งใหม่ 

500,000 485,000 15,000 กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 19.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ 2  

500,000 500,000 - กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 
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25โครงการท่ีเบิกจ่ายงบประมาณจา่ยขาดเงินสะสม  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณคงเหลือ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

สถานะการดำเนินโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ไม่ได้ดำเนินการ 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน (ต่อ) 

20.โครงการก่อสร้างถนน
ดินเดิมลงหินคลุก ท้าย
บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ 2 

500,000 493,000 7,000 กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 21.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ 3 

337,000 337,000 - กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 22.โครงการก่อสร้างถนน
ดินยกระดับ สายหนองสะ
มวน บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ 
3 

500,000 484,600 15,400 กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 23.โครงการก่อสร้างถนน
ดินยกระดับ ไปทางพื้นที่
การเกษตร บ้านเมืองหลวง
หมู่ที่ 3  

400,000 371,100 28,900 กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 24.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
บ้านจังเอิน หมู่ที่ 5 

500,000 500,000 - กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 
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25โครงการท่ีเบิกจ่ายงบประมาณจา่ยขาดเงินสะสม  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณคงเหลือ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

สถานะการดำเนินโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ไม่ได้ดำเนินการ 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน (ต่อ) 

25.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
บ้านเมืองน้อยม.6 

500,000 500,000 - กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 26.โครงการก่อสร้างถนน
ดินลงหินคลุก ซอยนางทอน  
จารึกดี บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 
6 

350,000 321,300 28,700 กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 27.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
บ้านอ้อ หมู่ที่ 7 

500,000 500,000 - กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 28.โครงการก่อสร้างถนน
ดินเดิมลงหินคลุก ภายใน
หมู่บ้านอ้อ ม.7  

250,000 250,000 - กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 29.โครงการก่อสร้างถนน
ดินยกระดับ บ้านโทะ หมู่ที่ 
8 (เส้นบ้านโทะ - บ้านเมือง
น้อย) 

500,000 500,000 - กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 30.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 10 
 

500,000 500,000 - กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 
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25โครงการท่ีเบิกจ่ายงบประมาณจา่ยขาดเงินสะสม  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

สถานะการดำเนินโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ไม่ได้ดำเนินการ 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน (ต่อ) 

31.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำ
การ อบต.แห่งใหม่ 
 

500,000 500,000 - กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการก่อสร้าง
ตามโครงการได้ 

 32.โครงการก่อสร้างขึ้นดิน
ถมที่ทำการ อบต. แห่งใหม่ 
 

500,000 495,000 5,000 กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการก่อสร้าง
ตามโครงการได้ 

 33.โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อ 
 

350,000 350,000 - กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการก่อสร้าง
ตามโครงการได้ 

 34.โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัด
เมืองหลวง(โทะ) 
 

350,000 
 

350,000 
 

- กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการก่อสร้าง
ตามโครงการได้ 

 35.โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนอง
สะมอน 

350,000 
 

350,000 
 

- กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการก่อสร้าง
ตามโครงการได้ 

 36.โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมือง
หลวง 

300,000 
 

300,000 
 

- กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการก่อสร้าง
ตามโครงการได้ 

 37.โครงการปรับปรุงหลังคา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมือง
หลวง 
 

200,000 
 

200,000 
 

- กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการก่อสร้าง
ตามโครงการได้ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน 39 

 

25โครงการท่ีเบิกจ่ายงบประมาณจา่ยขาดเงินสะสม  

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

สถานะการดำเนินโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ไม่ได้ดำเนินการ 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน (ต่อ) 

38.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  ภายในบ้านเมือง
หลวง หมู่ที่ 1 

500,000 
 

499,000 1,000 กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 39.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ภายในบ้านหนอง
ดินจ่ี หมู่ที่ 4 

500,000 
 

499,000 1,000 กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 40.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ภายในบ้านจังเอิน 
หมู่ที่ 5 

500,000 
 

499,000 1,000 กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 41.โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำ (แบบมีบ่อพัก) 
ภายในบ้านเมืองหลวง หมู่ที่ 
3 

500,000 500,000 500,000 กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 42.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ภายในบ้านหนอง
คู หมู่ที่ 12 

500,000 499,000 1,000 กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 43.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำภายในหมู่บ้าน
หนองกอก หมู่ที่ 14 

500,000 499,000 1,000 กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

รวม 43  โครงการ 19,787,000 19,614,200 172,800  41 2 -  
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26งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจากกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณคงเหลือ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

สถานะการดำเนินโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ไม่ได้ดำเนินการ 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน  

1.โครงการก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบอ่างเก็บน้ำ
ห้วยยาง  

8,674,000 4,300,000 4,374,000 กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 2.โครงการชุดอุปกรณ์
สำหรับห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดเมืองหลวง (โทะ) 

30,700 29,000 1,700 กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 3.โครงการชุดอุปกรณ์
สำหรับห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดหนองสะมอน 

30,700 29,000 1,700 กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 4.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านหนองสะมอน หมู่ที่ 11 
-บ้านหนองแคน ตำบลจาน
แสนไชย รหัส ทางหลวง
ท้องถิ่น ศก.ถ.141-12  

1,934,000 1,049,999 884,001 กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 

 

26 
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งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณคงเหลือ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

สถานะการดำเนินโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ไม่ได้ดำเนินการ 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน (ต่อ) 

5.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ 1  

499,500 491,000 8,500 กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 6.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองเมย  หมู่ที่ 9 

499,500 487,000 12,500 กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 7. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเมืองหลวง  หมู่ที่ 3 

500,000 499,000 1,000 กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 8.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโทะ  
หมู่ที่ 8 

499,500 487,000 12,500 กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 9.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
จังเอิน  หมู่ที่ 5  

499,000 487,000 12,000 กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 10.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 

499,500 486,000 13,500 กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

รวม 10 โครงการ 13,666,400 8,344,999 5,321,401  10 - -  
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26     งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เงินเหลือจ่าย) 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณคงเหลือ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

สถานะการดำเนินโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ไม่ได้ดำเนินการ 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน  

1.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำตัว U บ้านหนอง
สะมอน หมู่ที่ 11  

492,000 492,000 - กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 2.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
บ้านหนองสะมอน หมู่ที่ 11 

499,500 499,000 500 กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 3.โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน 
บ้านจังเอิน หมู่ที่ 5 

499,500 499,000 500 กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

 4.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
บ้านหนองเมย หมู่ที่ 9 

499,500 499,000 500 กองช่าง    สามารถ
ดำเนินการ
ก่อสร้างตาม
โครงการได้ 

รวม 4  โครงการ 1,990,500 1,989,000 1,500  4 - -  
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ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล เมืองหลวง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2564 เป็นดังนี้ 
 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได ้

1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองหลวง  

20 18 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 15 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 53 
 3.1 ยุทธศาสตร์ของอบต.เมืองหลวง  10 10 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  10 10 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 
 3.4 วิสัยทัศน์  5 4 
 3.5 กลยุทธ์   5 4 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 4 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 3 
 3.8 แผนงาน  5 4 
 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 4 

รวมคะแนน 100 86 
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  1.2 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
 รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานของ อบต.เมืองหลวง 20 18 

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

2 1 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

 

2 2 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ) 

2 2 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

2 2 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได ้

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

 

2 2 

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
 

2 2 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถ่ินตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.เมืองหลวง 

 

3 2 

รวม 20 18 
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1.3  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18 
 2.1 การวิเคราะห์ที่ ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองหลวงในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

เมืองหลวง นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

5 4 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผงัเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

3 2 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

3 2 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

3 2 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่ งที่ เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3 3 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S -Strength (จุดแข็ง)W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

3 2 

รวม 20 15 
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1.4 ยุทธศาสตร ์
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได้ 
3 ยุทธศาสตร์ 60 53 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 

สอดคล้องกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็น
ปัญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนาทีส่อดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของ
องค์การบรหิารส่วนตำบลเมืองหลวง และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

10 10 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงในเขตจังหวัด
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

10 10 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 10 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
หลวงต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองหลวงและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

5 4 

 3.5 กลยุทธ์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

5 4 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกล
ยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน  

5 4 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
นำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 3 

 3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองหลวงที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 4 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได้ 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่

การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชา ติ  ฉบับที่  12   Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 

5 4 

รวม 60 53 
รวมท้ังสิ้น  100 86 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง  ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2564 เป็นดังนี้ 
 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได ้

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ  
10 7 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ  

10 7 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 47 
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 5 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกบัโครงการ 5 3 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด  5 4 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลกัวิธีการ
งบประมาณ  

5 3 

 5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์
และผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

5 3 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4 
รวมคะแนน 100 80 
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  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trendปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจด้านสงัคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

10 10 

รวม 10 10 
   
  2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได้ 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

ในเชิงปริมาณ 

2.1 การควบคุมที่ มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่ อ
นำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวน
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตน่ันเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่
ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวน
ที่ ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่ าไหร่  
ส ามารถอ ธิบ ายได้ ตามห ลั กป ระสิท ธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอำนาจ
หน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 

 

10 
 

5 

7 
 

4 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) 
โค ร ง ก า ร ที่ ด ำ เนิ น ก า ร ใน เ ชิ ง ป ริ ม า ณ 
(Quantitative) 
 

5 3 

รวม 10 7 
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  2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
   
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได้ 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาใน
เชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อ
วัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการ
ของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  ซึ่ งเป็นไปตามหลัก
ประสิท ธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 

 

10 
 

5 

7 
 

3 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) 
โค ร ง ก า ร ที่ ด ำ เนิ น ก า ร ใน เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ 
(Qualitative) 
 

 

5 4 

รวม 10 7 
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  2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได้ 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่างๆ มีความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของ
องค์การบรหิารส่วนตำบลเมืองหลวง ในมิติ
ต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพฒันา
ท้องถ่ินโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลกัการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองหลวงที่มพีื้นที่ติดต่อกัน 

10 

5 
9 

5 

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตร
และแหล่ งน้ ำ) (Local  Sufficiency  Economy  
Plan : LSEP) 
 

5 4 

รวม 10 9 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

5 โครงการพัฒนา 60 49 
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองตอ่แผน
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบรหิารสว่น
ตำบลเมืองหลวงและดำเนินการเพือ่ให้การ
พัฒนาบรรลตุามวิสัยทัศน์ขององค์การบรหิาร
ส่วนตำบลเมอืงหลวงที่กำหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุง่ไปเรือ่งใดเรื่องหนึง่ อา่นแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพฒันาอะไรในอนาคต 

5 5 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกบัโครงการ
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) 
โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 3 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสูก่ารตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่
ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุ
จำนวนเท่าไร  กลุม่เป้าหมายคืออะไร มผีลผลิต
อย่างไร กลุม่เป้าหมาย  พื้นที่ดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุม่เป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมหีลายกลุม่ ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุม่เป้าหมายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 4 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได้ 
 5.4  โครงการมี ความสอดคล้ องกั บ แผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

 

5 4 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 โดย (1) ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 

5 4 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได้ 
 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 

4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยน
จากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2 ) เปลี่ ยนจากการขับเคลื่ อน
ประ เทศด้ วยภาคอุ ตสาหกรรม  ไปสู่ ก าร
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
รวม ถึงโครงการที่ เติ ม เต็ มด้ วย วิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

 

5 4 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดข้ึน 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ินเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยก
ส่วนใดส่วนหนึ่ งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒ นาท้ อง ถ่ินต้องเป็น โครงการ
เช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ได้กำหนดข้ึนที่เป็นปัจจุบัน 

 

5 4 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได้ 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ

การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐเป็นโครงการที่
ดำเนินการภายใต้พื้ นฐานความพอเพี ยงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็น
โครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่ จะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่ งค่ั ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
(LSEP) 
 

5 4 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกั บ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพฒันาจะตอ้งคำนึงถึงหลกั
สำคัญ 5 ประการในการจดัทำโครงการได้แก่ 
(1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม
(Equity) (5) ความโปรง่ใส (Transparency) 
 

5 5 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกบัโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลกัของราคากลาง ราคา
กลางท้องถ่ิน มีความโปร่งใสในการกำหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  มี
ความคลาดเคลื่อนไมม่ากกว่าหรือไม่ต่ำกว่า
ร้อยละห้าของการนำไปตัง้งบประมาณ
รายจ่ายในข้อบญัญัติ/เทศบญัญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพฒันาทีป่รากฏในรูปแบบอื่นๆ 

 

5 3 

 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน 57 

 

 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได้ 
 5 .1 1  มี ก า รก ำห น ด ตั ว ช้ี วั ด  (KPI)  แ ล ะ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ม ีก า ร ก ำ ห น ด ด ัช น ี ชี ้ว ัด ผ ล ง า น (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้  
(measurable) ใ ช ้บ อ ก ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล
(effectiveness) ใช ้บ อ ก ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ
(efficiency) ได้  เช่น การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่ เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 
 

5 3 

5.12 ผลที่ คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ ได้ รับ เป็ นสิ่ งที่ เกิด ข้ึนได้จริงจากการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึน
จะต้อ งเท่ ากับ วัตถุประสงค์หรือมากก ว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
คำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็น
จริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
 

5 4 

รวม 60 47 
รวมท้ังสิ้น 100 80 
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เมืองหลวง 
  ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง  ได้
ดำเนินการโดยจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางในการติดตามประเมินผลของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน  โดยจัดส่งแบบสอบถามให้ประชาชนทั้ง  14   หมู่บ้านเป็นผู้ตอบ  โดยมี กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น  
280 คน และมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน  160  คน  คิดเป็นร้อยละ   57.14  ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  โดยแบ่ง
การประเมินเป็น   ๒  ส่วน  ได้แก่ 
  ๑.   ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงในภาพรวม   
  ๒.  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจำแนก
ตามยุทธศาสตร์ 

 ๑.  ผลการประเมิน 

  ๑.๑   ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
หลวงในภาพรวม  โดยผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑.๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม  มผีู้ตอบแบบสอบถาม  
ร้อยละ   15.00  พึงพอใจมาก        ร้อยละ  50.00   พึงพอใจ       ร้อยละ  35.00  ไม่พอใจ       
  ๑.๒ มีการประชาสมัพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม  มีผู้ตอบแบบสอบถาม 
ร้อยละ   15.00  พึงพอใจมาก        ร้อยละ  60.00   พึงพอใจ       ร้อยละ  15.00  ไม่พอใจ      
  ๑.๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม  มีผู้ตอบแบบสอบถาม 
ร้อยละ   13.00  พึงพอใจมาก        ร้อยละ  62.00  พึงพอใจ       ร้อยละ  25.00 ไม่พอใจ      
  ๑.๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบมีผู้ตอบแบบสอบถาม 
ร้อยละ   7.00  พึงพอใจมาก        ร้อยละ  60.00   พึงพอใจ       ร้อยละ  33.00  ไม่พอใจ      
  ๑.๕. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กจิกรรม  มีผู้ตอบแบบสอบถาม 
ร้อยละ   5.00  พึงพอใจมาก        ร้อยละ  60.00  พึงพอใจ       ร้อยละ  35.00  ไม่พอใจ      
  ๑.๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด   มีผู้ตอบแบบสอบถาม 
ร้อยละ   15.00  พึงพอใจมาก        ร้อยละ  50.00   พึงพอใจ       ร้อยละ  35.00 ไม่พอใจ      
  ๑.๗. ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสูก่ารแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถ่ิน  มผีู้ตอบ
แบบสอบถาม ร้อยละ  20.00  พึงพอใจมาก        ร้อยละ  35.00   พึงพอใจ       ร้อยละ  45.00  ไม่พอใจ      
  ๑.๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  มผีู้ตอบแบบสอบถาม 
ร้อยละ   11.00 พึงพอใจมาก        ร้อยละ  50.00   พึงพอใจ       ร้อยละ  39.00 ไม่พอใจ      
  ๑.๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กจิกรรม  มผีู้ตอบแบบสอบถาม 
ร้อยละ   25.00  พึงพอใจมาก        ร้อยละ  62.00   พึงพอใจ       ร้อยละ  13.00  ไม่พอใจ      
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 สรุปภาพรวมของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล  มี
ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ  6.00  พึงพอใจมาก   ร้อยละ  54.00  พึงพอใจ  ร้อยละ 40.00 ไม่พอใจ      

ซึ่งจากเกณฑ์ในการพิจารณาตามคู่มือการติดตามประเมินผลฯของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้กำหนด
ว่า  หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจ และพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ ๕๐ แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถ
ดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งจากผลการประเมินขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงดังกล่าว
ข้างต้นปรากฏว่า  ประชาชนมีพอใจ และพอใจมากรวมกันอยู่ที่ระดับ  ร้อยละ  69.00 ซึ่งแสดงว่าองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองหลวงได้ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 

กราฟท่ี ๔  แสดงสัดส่วนของระดับความพึงพอใจการดำเนินงานในภาพรวม 

 

๑.๒  การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจำแนก
ตามยุทธศาสตร ์  

  โดยผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์ โดยแต่ละยุทธศาสตร์ได้
ประเมินความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม การ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/
กิจกรรม  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  ผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็น (คะแนนเต็ม ๑๐)  และนำคะแนนที่ได้จาก
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาคิดค่าเฉลี่ย  และสรุปเป็นภาพรวมของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
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ตารางท่ี ๕   แสดงคา่เฉลีย่ของความพึงพอใจแยกตามยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร ์
ค่าเฉลีย่ของความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

1.การบริหารจัดการเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 5.10 
2.การเสริมสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน 6.56 

3.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 6.50 
4.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 6.05 

5.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 7.12 

6.การพัฒนาด้านการบริหาร 5.15 
รวมเฉลี่ย 6.08 

 
จากเกณฑ์การพิจารณา  หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๑๐ หรือใกล้ ๑๐ แสดงว่าผลการ

ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นั้น ๆ ประสบผลสำเร็จมากที่สุด  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงคะแนน
เฉลี่ยทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ อยู่ที่ระดับ  ๕.10 - ๗.12 ซึ่งแสดงว่าผลการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านอยู่
ในช่วงระดับประสบความสำเร็จระดับปานกลาง 
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ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
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ส่วนที่  ๔ 
สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
  

1.สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนาจากการดำเนินการท่ีผ่านมา สามารถสรุปผลได้ ดังนี้  

๑. การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงได้
ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาตำบล  

๒. เนื่องจากประชาชนมีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานมาเป็นอันดับแรก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจึง
เน้นหนักไปที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงก็จะพยายามต่อไปที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ของประชาชนให้ครบทุกด้าน  

๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาตำบลในปีที่ผ่านมาได้
จัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จำนวนมากครอบคลุมงานทุกด้านโดยไม่ได้จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนและ
ไม่ได้คำนึงถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ ทำให้ในเชิงปริมาณการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงไม่สามารถ
ดำเนินการได้ครบ ๑๐๐ %  

1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  แผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงประจำปี พ.ศ. 2564  

ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด 450 โครงการ งบประมาณ 87,282,600 บาท สามารถดำเนินงาน
โครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงประจำปี พ.ศ. 2564 ได้จำนวน 168 
โครงการ งบประมาณ 67,922,785 บาท  

องค์การบริหารสว่นตำบลสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยภาพรวมแล้วแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่
สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพราะมีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินมาก
เกินไป แต่เนื่องจากมีงบประมาณจำกัดทำให้ไม่สามารถจะดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินได้  

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ในรอบปี พ.ศ.2564 ได้ยึดถือปฏิบัติตามแผนพัฒนาที่วางไว้
โดยพิจารณาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุดตอบสนองต่อปัญหา
ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้ และมีการประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจำแนกตามสาขาการ
พัฒนา ดังนี้  

 
ด้านการพัฒนาด้านสังคม และสาธารณสุข  
1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข  
2. การพัฒนาและเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข็มแข็ง  
3. ส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  
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ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
1. พัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเหมาะสม  
2. การพัฒนาการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  
3. สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
4. ส่งเสริมสนับสนุน ระบบการศึกษาของชุมชนทุกระดับ  
5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านนันทนาการ การแข่งขันกีฬา การออกกำลังกาย  
6.การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และสนับสนุนทุนการศึกษา  

ด้านการพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร  
การพัฒนาส่งเสริม รณรงค์การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ลดต้นทุนการผลิต และสร้างรายได้

ให้เกษตรกร พัฒนารายได้และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน  

ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเท่ียว  
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว

ร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียง  

ด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่  
1.ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ขยายผิวจราจร ท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ 

ท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก  
2.ให้มีขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  

๒. ผลท่ีได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
๒.๑ ผลท่ีได้รับหรือผลท่ีสำคัญ  
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 เพื่อแก้ไข

ปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีข้ึน ซึ่งผล
จากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้  

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละหมู่บ้าน เช่น ถนน ไฟฟ้า ท่อระบายน้ำ  
2. ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่  
3. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน  
4. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัยต่างๆ  
5. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง  
6. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข  
7. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
8. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ความสะดวก  

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับเพ่ิมขึ้น มีดังนี้  
๑. ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมา  
2. ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค  
3. มีการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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4. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับ ครัวเรือน ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  

๒.๒ ผลกระทบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ได้ดำเนินโครงการต่างๆตามแผนการดำเนินงาน ทำให้ประชาชนในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตามสถานะทางการเงินและการคลัง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ซึ่งผลกระทบส่วนใหญ่เป็นเรื่องงบประมาณที่ได้รับ ไม่เพียงพอต่อการ
แก้ปัญหาให้กับประชาชน  

๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไขปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ปัญหา  
๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เท่าที่ควร  
๒. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  
๓. หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก  
๔. ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก  
๕. ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะสามารถดำเนินการได้  
องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก

โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  

อุปสรรค  
๑. การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่

เพียงพอและไม่ทันสมัย ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน  
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่  องค์การบริหารส่วนตำบลตั้ง

งบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้อง
โอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่  

แนวทางการแก้ไข  
1.ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด เช่น การแก้ไขปัญหา

เรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร  
๒. การก่อสร้างถนนเพิ่มข้ึนในเขตตำบล ทำให้การระบายน้ำได้ช้าเกิดน้ำท่วมขังในบางจุด ทำให้องค์การ

บริหารส่วนตำบลเมืองหลวงต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ำเพิ่มข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ควรพิจารณาจัดบริการ
ประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องในการบริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล  

3. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน  
4. ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน  
5. ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนตำบล 
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การติดตามและประเมินผลแผน 
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลการติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็น

กระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำ
แนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม    
จะช่วยให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองหลวง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถ่ินตามแผนงาน โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงให้ความสำคัญ ดังนี้  
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง

หลวงหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน  

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
หรือไม่อย่างไร  

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
และข้ันตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน  

ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่ จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-
2565) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 
ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการ
พัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน  

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ    
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองหลวงให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ดำเนินการ  
 

 

******************************************************************** 
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คณะกรรมการ 
1.คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้  
1.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง    ประธานกรรมการ 
2.นายสุดใจ  ไชยพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบล       กรรมการ 
3.นายวิทยา  พันธ์แก้ว สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบล       กรรมการ 
4.นายสนอง  ศรหีวาด สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบล       กรรมการ 
5.นายนิตย์  มุขดา   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ        กรรมการ 
6.นายเรงิฤทธ์ิ  อินทร์แก้ว   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ        กรรมการ 
7.นายจำปาทอง  บุญโย   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ       กรรมการ 
8.ผู้อำนวยการ รพ.สต.หนองสะมอน ผู้แทนหน่วยงาน        กรรมการ 
9.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองหลวง ผู้แทนหน่วยงาน        กรรมการ 
10.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเอิน ผู้แทนหน่วยงาน       กรรมการ 
11.นายสมัคร  สุภาพ   ตัวแทนประชาคม      กรรมการ 
12.นายโฆษิต  ผูกพัน   ตัวแทนประชาคม      กรรมการ 
13.นายชัย  ธนภัทรดวงงาม  ตัวแทนประชาคม      กรรมการ 
14.นายทวีศักดิ์  บัวพร   ตัวแทนประชาคม      กรรมการ 
15.นายสุพิศ  ศรีทอง   ตัวแทนประชาคม     กรรมการ 
16.นายจันทร์เพญ็  พรหมเมา  ตัวแทนประชาคม      กรรมการ 
17.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง         กรรมการ/เลขานุการ 
18.หัวหน้าสำนักปลัด             ผู้ช่วยเลขานุการ 

2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้  
1. ปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลเมืองหลวง    ประธานกรรมการ 
2. ผู้อำนวยการกองคลงั       กรรมการ 
3. ผู้อำนวยการกองช่าง       กรรมการ 
4. ผูอ้ำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    กรรมการ 
5. นายพฤนธพล  คำศรี   ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
6. นายทองคำ  สาล ี   ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
7. นายลือชัย  ศรีสังข์   ผู้แทนประชาคม      กรรมการ 
8. หัวหน้าสำนักปลัด            กรรมการและเลขานุการ 

  9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน         ผู้ช่วยเลขานุการ 

3.คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้  
1.นายสุรีย์  สาล ี   สมาชิกสภาฯ   ประธานกรรมการ 
2.นายจำเริญ  ลิ้นนิยม  สมาชิกสภาฯ    กรรมการ 
3.นายสมบูรณ์  จังอินทร ์  สมาชิกสภาฯ    กรรมการ 
4.นายประธาน  อินทร์แก้ว ตัวแทนประชาคม   กรรมการ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน 68 

 

5.นายเพชร  จังอินทร ์  ตัวแทนประชาคม   กรรมการ 
6.นายสมชาย  อินทร์แก้ว  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
7.นายอธิวัฒน์  ปัญจวิวัฒน ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
 
 
8.นางหนเูวียง  ตันสกุล  ผู้แทนหน่วยงาน    กรรมการ 
9.นายประภาส  สงค์พิมพ ์ ผู้แทนหน่วยงาน    กรรมการ 
10.หัวหน้าสำนักปลัด             กรรมการ/เลขานุการ 
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