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ส่วนที ่ ๑ 
 

บทน า 
 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และ

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงิน
สะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้อง
มีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณ
การร่ายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลั งรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้
ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุน
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม 
กฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
      ๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่
จะให้เงินอุดหนุน 
     ๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

          ๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น า 
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม 
หรือเงินกู้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ฉบับที่ 
2 ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการ
ติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็น
รูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) 
ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร สภาพ
พ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้
ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสั มฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบใน
การด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
จุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยาย
แผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
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ท้องถิ่น โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน 
เป็นไปตามเปูาประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     

2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 

3.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ (1) (2) (3) (4) และ(5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ

คัดเลือกอีกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 11   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไ ว้เป็น



3 
 

ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี หนึ่ งครั้ งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑2 (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไมน่้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑3 (5)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผงัขั้นตอนการด าเนินการตดิตามและประเมินผล
แผนพฒันา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พฒันาท้องถิ่น 

 ประกาศผลการติดดามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ตดิตามและ
ประเมนิผล

แผนพฒันาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการตดิตามและ 
ประเมนิผลแผนพฒันา 

ก าหนดแนวทาง วธีิการในการตดิตามและประเมนิผล
แผนพฒันา 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล  
เครื่องมือ อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนา

ที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความ
จ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพ
แผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบ
ตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดย
รูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือ
ที่ใช้ในการด าเนนิการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้
พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้   

4.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

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

4.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ 

ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  เป็นการประเมินผลส าเร็จของโครงการ
ที่มีลักษณะเป็น การจัดการอบรม/ศึกษาดูงาน โดยการประเมินผลความส าเร็จของเปูาหมายเชิงคุณภาพที่ได้ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนด าเนินการประจ าปี โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องท าการส ารวจความคิดเห็น ของผู้
เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการด าเนินการในภาพรวมของโครงการ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 

 5.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 

รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
 ๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
 ๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยน
แนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 
        ๔)  ท าได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
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       ๕) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 
           ๖) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะ
น าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
        7) ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
        8) สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะน าไป
จัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการ
ยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
        9) กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความ
ส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
เสมอ 
      10) การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพะเนา สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
      11) ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 
เกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
      12) สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ 
และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลพะเนา/องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 
๑)  นายจรุล  งามศิร ิ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานกรรมการ 
2)  นายจ านงค ์  เทพทะเล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล            กรรมการ 
3)  นายสุพิน  ปานมะเริง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล            กรรมการ 
4)  นายบุญส่ง              กรองมะเริง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ    
5)  นายสมัคร  ศรีชุ่ม  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่9    กรรมการ 
6)  นางจินตนา  ชูช่วย  ผอ.ร.ร.บ้านพะเนา    กรรมการ 
7)  นางศศิกาญจน์ ศรีพลกรัง ผอ.รพ.สต.มะเริงน้อย    กรรมการ 
8)  นางทิพย์สุกาญจน์ มากคง  ประธานแม่บ้าน     กรรมการ 
9)  นางสาวแววดาว       ฟอพิมาย หัวหน้าครู กศน.ต าบลพะเนา                 กรรมการ 
๑๐) นางสาวดรุณี แท่นพุดซา ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
๑๑) นายเปี่ยมศักดิ์ แก่นจันทร์ หัวหน้าส านักปลัด           เลขานุการกรรมการ 
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ส่วนท่ี ๒ 
การติดตามและประเมินผล 

   1.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนาเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพะเนา ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอเมืองนครราชสีมา และแผนชุมชน
ต าบลพะเนา 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา ต าบล 5 ด้าน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้มีรายละเอียด ดังนี้      

๑)  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 เพ่ือพัฒนาบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงาน 

ก่อสร้างต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน 

   1.2 เพ่ือปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

1.3 เพ่ือก่อสร้างทางระบายน้ าไม่ให้น้ าท่วมขังในฤดูฝน 
1.4 เพ่ือติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะให้ส่องสว่างและทุกครัวเรือนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 
1.5 เพ่ือซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและมีน้ า 

อย่างเพียงพอ 
1.6 น้ าเพื่อการอุปโภค/บริโภคเพียงพอ 
1.7 เพ่ือการก่อสร้างอ่ืน 
2)  ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่น 

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย 

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปสู่เศรษฐกิจชุมชนอย่าง 

ยั่งยืน 

2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ เข้าใจและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 

3)  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
3.๑)  การดูแลรักษา อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม  ศาสนาและการส่งเสริมสนับสนุน 

วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 
3.๒)  การส่งเสริมจริยธรรม  คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน 
3.3)  การส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มสตรี เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้พิการและด้อยโอกาส 
3.4)  พัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
3.5)  การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในชุมชนร่วมกลุ่มกันจัดท ากิจกรรมในทาง 

สร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ  เช่น ด้านกีฬาและการออกก าลังกาย เป็นต้น 
3.6)  การให้ความส าคัญต่อการดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์   

ผู้ด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่ 
3.7)  การให้ความส าคัญต่อการปูองกันการติดเชื้อเอดส์ในพื้นที่ 
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3.8)  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการแก่ประชาชน 
3.9)  กะน าในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลสุขภาพหญิงมีครรภ์แม่และเด็ก 
3.10) การเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน 
๓.11)  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพ้ืนที่ 
๓.12)  การให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน 
๓.13)  การส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันปัญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติดใน 

เยาวชนและประชาชน         
4)  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.๑)  การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 

น ากลับมาใช้ประโยชน์ 
4.๒)  การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขต 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
4.๓)  การให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.๔)  การรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการ 

ปูองกันทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4.๕)  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าการเกษตรปลอดสารพิษ 
5)  ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 

   5.1) สนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  
   5.2) ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน  

 

  วิสัยทัศน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ   

ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 
 

“พัฒนาเส้นทางคมนาคม ส่งเสริมการค้าชุมชน 
สร้างต าบลน่าอยู่ ด ารงวิถีพอเพียง มุ่งสู่เมืองแห่งเทคโนโลยี” 

 

พันธกิจ (MISSION) 
1.ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอเพ่ือ 

รองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
  2.ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ กลุ่มอาชีพทุกด้าน เพ่ือให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความมั่นคง โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
                    3.ส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสาธารณสุขเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

4.พัฒนาด้านการก าจัดขยะ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เหมาะสมและยั่งยืน 
           5.พัฒนาระบบการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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       เป้าประสงค์ 
               1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความ
ต้องการประชาชนอย่างท่ัวถึง 
             2. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพ่ิมรายได้ สามารถพ่ึงตนเองได้ ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
             3.  พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและให้ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด ประชาชนมีความสามัคคี สามารถปูองกันและรับมือจาก
สาธารณะภัยต่างๆได้     
             4. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิม             
มากขึ้น  
             5. องค์การบริหารส่วนต าบลมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพิ่มมากข้ึน 
 

        ตัวช้ีวัด 
       ๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านต่างๆที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลจัดให้มีขึ้นในแต่ละปี 
       2) จ านวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพ่ิมข้ึนเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได้ มากขึ้น
       3) จ านวนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
การศึกษา การท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพ่ิมขึ้น  
                4) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษลดลง ชุมชนน่าอยู่เพ่ิมข้ึน 
                5) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
 

      ค่าเป้าหมาย 
      ๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านต่างๆเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนเป็น
จ านวนเพิ่มขึ้นทุกปีๆ ละ 5 โครงการ 
        ๒)  จ านวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพ่ิมขึ้นปีละ 2 กลุ่ม เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้น และ
พ่ึงตนเองได้ มากขึ้น  
                3) จ านวนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
พัฒนาการศึกษา การท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
                ๔) ปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษลดลงร้อยละ 20 ท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
                5) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

     กลยุทธ์ 
1) พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า เก็บกักน้ า 

เพ่ือการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ ารอการระบายและน้ าแล้ง 
                  2) ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน พัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้ประชาชน
น าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
                  3) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน 
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                 4)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และปุาไม้ให้มีความอุดม 
สมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัดขยะรวม 
และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
                 5)  พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่าง เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถงึ ส่งเสริมให้ 
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ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย 
             จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น 
เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

      ๒)  ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชน ให้มีความเข้มแข็งให้ประชาชนในพื้นท่ีน าหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
                ๓)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาศักยภาพคน 
                ๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
                5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
    

     แผนงาน  
      ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
      ๒) แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 
      ๓) แผนงานการศึกษา 
      ๔) แผนงานสาธารณสุข 
      ๕) แผนงานเคหะและชุมชน 
      ๖) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
      ๗) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
      ๘) แผนงานการเกษตร 
      ๙) แผนงานงบกลาง 
    

    1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 เฉพาะปี 2562 
             1.2.1 ยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา  มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี2561-2565 เฉพาะปี  
2562 จ านวน 176 โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 19,964,180.- บรรจุไว้ในข้อบัญญัติติงบประมาณ ปี 
2562 จ านวน 45  โครงการ เป็นเงิน  15,594,440.- บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์  โครงการตามแผนพัฒนา 
(ปี 2562) 

บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  19 4,692,000 11 2,974,000 

2. ด้านการส่งเสริมอาชีพ 8 355,000 3 280,000 
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  119 13,162,180 24 11,680,440 

4.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

9 705,000 0 0.00 

5. ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 21 1,050,000 7 660,000 
 

                         รวมทั้งสิ้น 176 19,964,180 45 15,594,440 
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1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 2562 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม  51 โครงการ จ านวนเงิน  11,030,294.95 
บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 48  โครงการ เป็นเงิน 15,659,631.86 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการที่
บรรจ ุ

ในข้อบัญญัติ 
(ปี 2562) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ 
ก่อหน้ีผูกพัน/ 

ลงนามใน
สัญญา 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ 
(จ านวน) 

การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

1.ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

11 2,974,000 25 7,040,900 
 

25 7,031,134.00 
 

2.ด้านการส่งเสรมิอาชีพ 3 280,000 3 276,167 3 276,167 
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม  

24 11,680,440 20 8,362,402.95 
 

18 8,239,105.86 
 

4.การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  

0 0.00 0 0.00 0 0.00 

5. ด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีด ี

7 660,000 
 

3        123,725 
 

2        113,225  
 

         รวมทั้งสิ้น 45 15,594,440 51 11,030,294.95 
 

48 15,659,631.86 
 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณองคก์ารบริหารส่วนต าบลพะเนา ทีม่ีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา มดีังนี ้

 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ คู่สัญญา/เลขที่
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. 
 
 

 

ด้านพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ขยายถนน คสล. บ้านมะเริง
น้อย หมู่ที่ 1 บริเวณศาลา 
SML 

หจก.มิตรโสภณ
ก่อสร้าง 

CNTR0012/63 

60 39,000 
 

39,000 

2.  ก่อสร้างถนนหินคลุก  
บ้านพุดซา หมู่ที่ 2 เส้นเลียบล า
ตะคลองเก่าไปบ้านคอนอินทร์ 
หมู่ที่ 4 

23/2562 45 100,000 
 

100,000 
 

3.  ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง
สายไพร หมู่ที่ 3 (ต่อของเดมิ)
ซอยบ้านนางอรุณ   
กาญจนคช ไปทางบ้าน 
นายเต็ง สินปร ุ

17/2562 60 345,000 345,000 

4.  ก่อสร้างถนน คสล.บ้านคอน
อินทร์ หมู่ที่ 4 ซอยบ้านนางอร
อนงค์  คุ้มคลาง 

19/2562 60 60,000 60,000 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ คู่สัญญา/เลขที่
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 

การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

5.  วางท่อระบายน้ า คสล.มอก.ช้ัน
3 บ้านพะเนา หมู่ที่ 6  เส้น
เลียบทางรถไฟ บริเวณแยก
สถานีต ารวจ 

12/2562 60 68,000 68,000 

6.  ก่อสร้างรางระบายน้ า  
บ้านพะเนา หมู่ที่ 6 หน้าสภต. 
มะเริงไปทางสถานีรถไฟ 

13/2562 75 402,000 402,000 

7.  ซ่อมแซมฝาเหล็กปิดรางระบาย
น้ า บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 7 ท้ัง 
2 ซอย 

22/2562 60 250,000 250,000 

8.  ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูป
ตัวยู บ้านใหม่ยองแยง หมู่ที่ 9 
บริเวณต่อของเดิมซอยไป
สะพาน คสล. ไหลลงเหมือง
ชลประทาน 

บริษัทภูมผิา 
ก่อสร้าง จ ากัด/

CNTR-0022/63 
  

90 594,500 594,500 

9.  ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สาธารณะประโยชน์ภายใน
ต าบลพะเนาฯ 

นางสาวจรวยพร 
ด ากลาง/CNTR-

0003/63 

10 330,000 330,000 

10.  ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูป
ตัวยู บ้านพะเนา หมู่ที่ 5 ต่อ
จากของเดิม ไปทางบ้านนายวัน
ชัย  วงษ์สุวรรณ 

CNTR-0022/62 75 110,000 110,000 

11.  ต่อเติมอาคารโรงจอดรถ คสล. 
บริเวณที่ท าการองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลพะเนา 

08/2562 90 448,000 448,000 

12.  ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูป
ตัวยู บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 
(ต่อของเดิมไปเชื่อมทางหลวง 
หมายเลข 226) 

18/2562 60 67,000 67,000 

13.  ก่อสร้างถนน คสล. บ้านพะเนา 
หมู่ที่ 6 บริเวณต่อถนน คสล.
เดิม งบ 5 ล้าน เส้นเลียบทาง
รถไฟเช่ือมบ้านหนองสายไพร 
หมู่ 3 

หจก.มิตรโสภณ
ก่อสร้าง/CNTR-

0009/63 

60 464,000 464,000 

14.  ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูป
ตัวยู บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 
(เช่ือมต่อรางเดมิบ้านนางต้อย 
โยงทองหลาง ทางไป บ้านนาง
หมิน ต้อยหมื่นไวย)  

หจก.มิตรโสภณ
ก่อสร้าง /CNTR-

0008/63 

60 273,400 273,400 

15.  ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูป
ตัวยู บ้านยองแยง หมู่ที่ 8 (ต่อ
ของเดิมบริเวณบ้านนายสง่า ข า
เทศเจรญิ ไปทางศาลตาปู ุ

หจก.โชคดีครบุรี
ก่อสร้าง/CNTR-

0007/63 

60 301,500 301,500 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ คู่สัญญา/เลขที่
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 

การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

16.  ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูป
ตัวยู บ้านพะเนา หมู่ที่ 5 (ต่อ
ของเดิมไปทางบ้านนางล าพันธ์ 
บุญจันทร์) 

หจก.มิตรโสภณ
ก่อสร้าง จ ากัด/

CNTR-0010/63 

60 113,000 113,000 

17.  ก่อสร้างถนน คสล. บ้านพะเนา 
หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนายสมควร 
ดีชาญพะเนา 

หจก.มิตรโสภณ
ก่อสร้าง จ ากัด/

CNTR-0011/63 

60 123,500 123,500 

18.  ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูป
ตัวยู บ้านพุดซา หมู่ที่ 2 จาก
บ้านนายหลง  ไทยมะณี ไปทาง
บ้านนายสัมพันธ์  
ขุนแก้วพะเนา 

CNTR-0007/62 75 418,000 418,000 

19.  ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูป
ตัวยู บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 
จากบ้านนางต้อย โยงทองหลาง 
ไปทางบ้าน บ้านนางหมิน ต้อย
หมื่นไวย)  

CNTR-0005/62 75 488,000 480,000 

20.  ก่อสร้างถนน คสล. บ้านมะเริง
ใหญ่ หมู่ที่ 7 ซอยต่อจากบ้าน
นายวรพันธ์ กิไทย ไปทางหนอง
กระโปน 

ห้างหุ้นส่วนสหกจิ 
จ ากัด 

60 139,000 139,000 

21.  ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูป
ตัวยู บ้านพะเนา หมู่ที่ 5 หลัง
สถานีรถไฟไปถนนเพชรมาตุ
คลา 226 

หจก./CNTR-
0015/62 

75 497,000 497,000 

22.  ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูป
ตัวยู บ้านยองแยง หมู่ที่ 8 จาก
สามแยกสระโพธ์ิไปทางศาลตา
ปูุ (ลงคลองชลประทาน) 

หจก. โคราช ภรีะ
พันธ์/CNTR-
008/62 

75 433,000 431,234 

23.  ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง
สายไพร หมู่ที่ 3 เส้นบ้านนาง
ละเอียด ศรสีมบัต ิ

หจก.สหกิจ 
CNTR-0023/62 

60 79,000 79,000 

24.  ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูป
ตัวยู บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 
ช่วงที่ 3 ซอยต่อจากของเดิม
ทางไปโรงปูนเช่ือมทางหลวง 
226 

หจก. 
อรวัฒน์ วิศวกรรม 
CNTR-0011/62 

75 410,000 410,000 

25.  ก่อสร้างรางระบายน้ า รปูตัวยู 
บ้านใหม่ยองแยง หมู่ที่ 9 เส้น
บ้านนายวัน  เพ็ชรราม 

หจก.มิตรโสภณ
โสภณก่อสร้าง 

/CNTR-
0006/62 

 
 

75 488,000 488,000 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ คู่สัญญา/เลขที่
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 

การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

26. ด้านการส่งเสริม
อาชีพ 

ฝึกอบรมอาชีพอิสระหลักสูตร
ระยะสั้น 
 

61/2562 
62/2562 

321/2562 
320/2562 
88/2562 

5 
5 
1 
5 
5 

450 
500 

2,200 
9,000 
7,367 

450 
500 

2,200 
9,000 
7,367 

27.  ส่งเสริมอาชีพพัฒนารายได้
ให้กับผู้สูงอายุและครอบครัวผู้
พิการ 

78/2562 
367/2562 
111/2562 

-/2562 

5 
1 
5 
2 

450 
3,000 
3,550 
3,000 

450 
3,000 
3,550 
3,000 

28.  ฝึกอบรมและศึกษาดูงานตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรสตรี
ต าบลพะเนา 

75/2562 
46/2562 
45/2562 
50/2562 

b00029/62 
280/2562 

5 
5 
5 
5 

30 
1 

2,100 
6,000 
450 

70,000 
153,600 
14,500 

2,100 
6,000 
450 

70,000 
153,600 
14,500 

29. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคม 

จัดกิจกรรมของชาติและ
พระมหากษตัริย ์

80/2562 
53/2562 
82/2562 
55/2562 
54/2562 

5 
5 
5 
5 
5 

4,250 
3,600 
1,000 

12,000 
10,000 

4,250 
3,600 
1,000 

12,000 
10,000 

30.  ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม
ให้กับเด็กและเยาวชน 

B00032/62 
70/2562 

114/2562 
69/2562 

1 
5 
2 
5 

3,000 
1,800 
4,725 
450 

3,000 
1,800 
4,725 
450 

31.  จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด อบต.พะเนา เกมส ์

33/2562 
35/2562 
56/2562 
58/2562 

5 
4 
7 
3 

6,000 
7,000 

14,490 
2,600 

6,000 
7,000 

14,490 
2,600 

   59/2562 
60/2562 
37/2562 
57/2562 

B00022/62 
B00023/62 
B00026/62 
B00028/62 
79/2562 

3 
4 
4 
7 
7 
7 
7 
7 
1 

2,400 
4,000 
800 

5,320 
6,800 
6,800 
4,200 

31,800 
2,000 

2,400 
4,000 
800 

5,320 
6,800 
6,800 
4,200 

31,800 
2,000 

32.  อาหารเสริม(นม) โรงเรยีนบ้าน
พะเนา 

07/2562 
05/2562 
54/2562 

100 
10 

100 

39,480 
1,368.64 
41,454 

0.00 
0.00 
0.00 

33.  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา(อาหารกลางวันของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา) 

ศ.11/2562 
ศ.20/2562 

7 
7 

33,800 
30,680 

33,800 
30,680 



14 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ คู่สัญญา/เลขที่
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 

การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

34.  อาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็ก
ก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.พะเนา 

06/2562 
07/2562 
54/2562 

7 
100 
100 

2,643.16 
17,108 
17,108 

2,643.16 
0.00 
0.00 

35.  ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.พะเนา 

หจก.สหกิจ/
CNTR-0010/62 

90 300,000 300,000 

36.  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าจดัการ
เรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.พะเนา) 

103/2562 3 44,200 44,200 

37.  พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนต าบลพะเนา 

39/2562 
18/2562 
19/2562 
20/2562 

B00013/62 
38/2562 

5 
5 
5 
3 

30 
1 

1,470 
450 

1,800 
32,000 
58,200 
6,075 

1,470 
450 

1,800 
32,000 
58,200 
6,075 

38.  เบี้ยยังชีพคนชรา 
 
 

ป.1/2561 
นป.1/2562 
ป.26/2562 
นป.8/2562 
ป.60/2562 
ป.61/2562 
นป.39/2562 
ป.93/2562 

ป.119/2562 
ป.139/2562 
ป.174/2562 
ป.210/2562 
ป.233/2562 
ป.271/2562 

10 
10 
10 
1 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

247,300 
309,200 
555,300 

2,300 
557,400 

7,200 
800 

561,400 
561,300 
559,400 
559,800 
560,700 
561,000 
559,400 

247,300 
309,200 
555,300 

2,300 
557,400 

7,200 
800 

561,400 
561,300 
559,400 
559,800 
560,700 
561,000 
559,400 

39. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.2/2562 
นป.2/2562 
ป.28/2562 
นป.9/2562 
ป.62/2562 
ป.64/2562 
ป.94/2562 

ป.118/2562 
ป.140/2562 
ป.175/2562 
ป.211/2562 
ป.233/2562 
ป.272/2562 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

54,400 
92,000 

144,000 
1,600 

147,200 
2,400 

149,600 
148,800 
148,800 
149,600 
149,600 
149,600 
149,600 

54,400 
92,000 

144,000 
1,600 

147,200 
2,400 

149,600 
148,800 
148,800 
149,600 
149,600 
149,600 
149,600 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ คู่สัญญา/เลขที่
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 

การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

40.  เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ ป.3/2562 
ป.29/2562 
ป.63/2562 
ป.95/2562 

ป.117/2562 
ป.141/2562 
ป.176/2562 
ป.212/2562 
ป.235/2562 
ป.273/2562 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 

2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 

41.  ด าเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลพะเนา 

ป.113/2562 7 90,000 90,000 

42.  ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต าบลพะเนา 

50/2562 5 6,778.45 0.00 

43.  ปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกต าบลพะเนา 

40/2562 
62/2562 
63/2562 

5 
7 
3 

4,500 
39,498 

1,199.70 

4,500 
39,498 

1,199.70 
44.  สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลยั
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

22/2562 
44/2562 
45/2562 

B00015/62 
36/2562 

5 
5 
5 
2 
1 

4,500 
40,375 
5,015 
2,000 
6,525 

4,500 
40,375 
5,015 
2,000 
6,525 

45.  พัฒนาศักยภาพชุมชนในการ
จัดการขยะอย่างครบวงจร 
(อบรมให้ความรูเ้รื่องการคดั
แยกขยะในต าบลพะเนา) 
 
 

76/2562 
48/2562 
49/2562 
52/2562 

814/2562 
73/2562 

5 
5 
5 
5 
8 
2 

2,000 
450 

3,000 
13,000 
15,700 
7,250 

2,000 
450 

3,000 
13,000 
15,700 
7,250 

46.  ปูองกันและลดอุบตัิเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลส าคัญ 

24/2562 
48/2562 

3 
3 

6,300 
1,820 

6,300 
1,820 

47.  อาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน 
พะเนา 

ศ.4.1/2562 
ศ.19/2562 

7 
7 

60,000 
60,000 

60,000 
60,000 

48.  อบรมและศึกษาดูงานการส่ง 
เสรมิสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

B00033/62 
87/2562 
94/2562 
75/2562 
71/2562 

7 
1 
4 
3 
5 

81,800 
1,350 
1,320 

35,000 
450 

81,800 
1,350 
1,320 

35,000 
450 

49. ด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานของ คณะผู้บริหารสมาชิก 
อบต. และพนักงานฯ องค์การ
บริหารส่วนต าบลพะเนา 

74/2562 
73/2562 

103/2562 
B00035/62 
75/2562 

359/2562 

5 
5 
5 

30 
3 
2 

2,820 
450 

2,250 
75,900 
24,000 
6,815 

2,820 
450 

2,250 
75,900 
24,000 
6,815 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ คู่สัญญา/เลขที่

สัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

50.  ประชาคมระดับหมู่บ้าน/
ระดับต าบล โดยอบต.พะเนา 
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
พะเนา 

57/2562 
-/2562 

336/2562 

1 
1 
1 

420 
180 
390 

420 
180 
390 

51.  
 

พัฒนาระบบสารสนเทศของ 
อบต.พะเนา เพื่อรองรับการ
บันทึกบัญชี การเบิกจ่ายเงิน 
การพัสดดุ้วยระบบ
คอมพิวเตอร ์

28/2562 
43/2562 

3 
5 

3,500 
7,000 

0.00 
0.00 

   รวมทั้งสิ้น รวม  51 โครงการ - -   
 

1.4 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
  

ยุทธศาสตร ์ จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงินที่ 
ด าเนินการจริง 

ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ ตัวชี้วัด 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

25 7,031,134.00 
 

1.มีการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทาง
ระบายน้ า 
2.มีการขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูา
สาธารณะ 
3.มีการขยายเขตประปาให้ครบทกุ
ครัวเรือน 

1.ก่อสร้างและปรับปรุง 
ถนน ทางระบายน้ า 
เพิ่มขึ้น 
2.ขยายเขตไฟฟูาและ
ไฟฟูาสาธารณะ เพิ่มขึ้น 
3.ขยายเตประปาเพิ่มขึ้น 

2. ด้านการส่งเสรมิอาชีพ 
 

3 276,167 1.ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ 1.ประชาชนมีอาชีพ  
มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

3. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม  
 

18 8,239,105.86 
 

1.ผูสู้งอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์
ได้รับเบี้ยยังชีพ 
2.จัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณ ี
3.จัดกิจกรรมการส่งเสริมด้านการ
ศาสนา 
4.จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
การศึกษา 
5.จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านสุขภาพ
อนามัย 
6.จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาด้าน
สวัสดิการชุมชน 
7.จัดกิจกรรม/การด าเนินงาน  
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 

1.จ านวนผูสู้งอายุ ผู้พิการ 
และผูปุ้วยเอดส์ได้รับเบี้ย
ยังชีพ เพิ่มขึ้น 
2.ส่งเสรมิกิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ี
เพิ่มขึ้น 
3. .ส่งเสริมกจิกรรมการ
ส่งเสริมด้านการศาสนา
เพิ่มขึ้น 
4. .ส่งเสริมกจิกรรม
ส่งเสริมการพัฒนา
การศึกษาเพิ่มขึ้น 
5. .ส่งเสริมกจิกรรมที่
ส่งเสริมด้านสุขภาพ
อนามัยเพิ่มขึ้น 
6. .ส่งเสริมกจิกรรมที่
ส่งเสริมการพัฒนาด้าน 
สวัสดิการชุมชน 
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    7. ส่งเสริมกิจกรรม/การ
ด าเนินงาน งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น 

4 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

0 0.00 1.จัดกิจกรรม/โครงการในการอนุรักษ์ปุาไม้ 1.เพิ่มจ านวนปุาไม้ในพื้นท่ี
ให้เพ่ิมขึ้น 

5. ด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐทีดี่ 

2      113,225.00  
 

1.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
2.องค์กรและบุคลากรได้รับการพัฒนา 

1.ประชาชนมีส่วนร่วมเพิ่ม
มากขึ้น 
2.บุคลากรได้รับการอบรม
เพิ่มขึ้น 

                  รวมท้ังสิ้น 48 15,659,631.86  
 

1.5 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางแก้ไข 
1.  โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจ าปีมีจ านวนมาก  แต่งบประมาณรายจ่ายประจ าปีมี 

จ านวนจ ากัด  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ทุกโครงการและทุกยุทธศาสตร์ 
2. เงินอุดหนุนทั่วไปได้รับการจัดสรรมีจ านวนน้อยลง  ท าให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนิน 

โครงการ 
3.  มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่ได้ด าเนินการ   
แนวทางการแก้ไข  
1. ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี  ควรจะน าโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของ 

ประชาชนที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดสรรงบประมาณด าเนินการได้อย่าง
ครบถ้วนทุกโครงการ 

2. โครงการใดที่ไม่มีความจ าเป็นหรือไม่สามารถด าเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงการไว้ 
ในแผนพัฒนาประจ าปี  เพื่อผลการด าเนินการประจ าปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

  องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ดังนี้ 
  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมอาชีพ 3.ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ยุทธศาสตร์ที่กล่าวมานี้ล้วนมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง  
  2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
  3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
  4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
  5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ซ่ึงก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา ด าเนินการในเรื่อง ในการตั้งกรอบการพัฒนาด้าน 

ต่างๆ อย่างครอบคลุมทุกๆ ด้าน เพ่ือให้ประชาชนมีการพัฒนาในพ้ืนที่ มีความสุข อยู่ดีกินดี สังคมมีความมั่นคง มี
ความเสมอภาคและเป็นธรรม 
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2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 
                      จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนาได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 5 
ยุทธศาสตร์ ปัญหาที่ส าคัญต่อองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา แยกตามยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการให้บริการ
สาธารณะภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา ยังคงเป็นปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่ง
ปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็คือด้านงบประมาณ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา ซึ่งเป็นองค์กร
ปกครองท้องถิ่นขนาดกลาง จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดแก้ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ให้เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างท่ีสุด 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมอาชีพ ในด้านเศรษฐกิจนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนายังต้อง 
พ่ึงพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ส่วนอาชีพอ่ืนเช่นค้าขายธุรกิจรับเหมาข้าราชการรัฐวิสาหกิจยังถือ
เป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับการท านาในภาพรวมแล้วเมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนายังไม่มี
จุดขายทางด้านเศรษฐกิจไม่มีพืชเศรษฐกิจที่เด่นชัดที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอกดังนั้นจึงเป็นปัญหาส าคัญที่
จะต้องคิดต่อไปว่าท าอย่างไรจึงจะท าให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขายออกมาให้เห็นเพ่ือเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้น่าลงทุนในด้านอ่ืนๆสร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น 
                       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
                        สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนายังเป็นสังคมชนบท กรรมวิธีทางด้าน
การเกษตรยังอาศัยแรงงานคนยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์แม้จะมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้นแต่ประชาชนก็ยัง
ไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและ
ปูองกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
                     -ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
                     -ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้งท าให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย 
                     -ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอาย/ุผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ปุวยเอดส์ 
                     -ปัญหาฝนแล้งและไม่มีแหล่งกักเก็บน้ า 
                     -ปัญหาศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยถูกละเลยจากเยาวชน 
                     -ปัญหาน้ าท่วมพืชผลทางการเกษตร  
                     -ขาดสถานที่ส าหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
                      -ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาท้ังหมดจะต้องมีการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือหาแนวทางแก้ไขและปูองกัน
ในอนาคต 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา ถือว่าไม่แตกต่าง 

จากสภาพทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศสภาพพ้ืนที่แหล่งน้ าถือว่ามีความใกล้เคียงกันมากด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวม
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา ถือเป็นปัญหาส าคัญเช่นปัญหาการจัดเก็บขยะปัญหาการขาดแคลน
สวนสาธารณะเพ่ือพักผ่อนเพ่ือเป็นสถานที่ออกก าลังกายและเพ่ือเป็นปอดชุมชนซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนาถือว่าอยู่ในระดับปานกลางเพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นไป
อย่างค่อยเป็นค่อยไปและการขยายตัวของชุมชนท าให้ปริมาณขยะในแต่ละวันเพ่ิมมากขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบล
พะเนา จึงได้หาวิธีรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดซื้อรถเก็บขยะ เพ่ือจัดเก็บขยะในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพะเนาอย่างทั่วถึงตลอดจนการปรับปรุงสวนสุขภาพเท่าที่มีอยู่ให้เป็นสถานที่พักผ่อนและเป็นปอดอย่ าง
แท้จริงภายในชุมชนส าคัญๆของเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนาในอนาคต 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
         ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้นถือว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อการบริหารงานในท้องถิ่น

โดยเฉพาะปัญหา”ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการท าลายระบบการเลือกตั้งซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมามากมายใน
อนาคตปัญหาด้านการเมืองการบริหารสามารถแยกเป็นข้อๆดังนี้ 
                        -ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การบริหาร 
                        -ปัญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพะเนามีความเชื่องช้า 
                         -ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารอย่าง
จริงจัง 
                         -การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลพะ
เนาไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน 
                       -สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 
           จากปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหาร
ของท้องถิ่นเพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น 
  2.1.3 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
                   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT  

Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1 มีค าสั่งแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลชัดเจน คลอบคลุมอ านาจหน้าที่ตาม
ภารกิจ และ สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้
ตามภารกิจที่ได้รับเพิ่มข้ึนหรือถ่ายโอน 

W1 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลมีน้อย แต่ต้อง
รับผิดชอบงานหลายอย่าง เกิดการท างานไม่มีความ
ต่อเนื่อง และไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน 
 

W2 ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมีสูงต่อ
องค์การปริหารส่วนต าบลในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนแต่องค์การบริหารส่วนต าบลตอบสนองได้
น้อย 

S2 มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบรูณาการ
จัดท าแผน การท างาน ร่วมกับหน่วยงาน หรือ
ส่วนราชการอ่ืน 

S3 มีค าสั่งแบ่งงานหรือการมอบอ านาจการ
บริหารงานตามล าดับชั้น 

W3 คนในท้องถิ่นมีปัญหาหนี้สินอันเกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบอาชีพหรือการด ารงชีวิตประจ าวัน 

S4 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายได้เองภายใต้
กรอบของกฎหมาย 

 

W4 มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จ านวนมากท าให้ท าให้
การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
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S5 
 

มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของ
ตนเองซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในต าบล 

 

W5 เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอท า
ให้งานล่าช้า 

S6 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถออก
ข้อบัญญัติได้เอง ภายใต้กรอบกฎหมาย 

W6 ขาดแคลนน้ าใช้อุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

S7 สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจ
และก าลังงบประมาณ 

W7 การแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น ยาบ้า 

S8 ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
โดยตรงท าให้เข้าใจปัญหา และความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง 

W8 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน และ
ความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดงออกความคิดเห็น 

S9 มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง 
ท าให้คล่องตัวในการบริหารงาน 

W9 ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบ
อาชีพแบบเดิมๆ เช่น การท านา  ท าไร่ ท าสวนฯ 

S10 มีพ้ืนที่ขนาดต าบลขนาดกลางง่ายต่อการ
บริหาร และดูแลอย่างทั่วถึง 

W10 ปัญหาลักขโมยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 

S11 เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว 

W11 ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน
ครอบคลุมในทุกด้าน 

S12 สภาพของพ้ืนดิน มีคุณภาพค่อนข้างสมบูรณ์
เหมาะกับการปลูกพืชได้ทุกชนิด 

W12 ขาดการอนุรักษ์ในขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

S13 กลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมี
การท างานในระบบของเครือข่าย 

W13 เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางศาสนา  

S14 มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

W14 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและ
บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

S15 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่
เหมาะสม 

W15 อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ท าการเกษตร 
ต้องอาศัยแหล่งน้ าจากธรรมชาติซึ่งบางครั้งไม่
เพียงพอ 

S16 ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนด
นโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

W16 
 

ประชาชนไม่มีโอกาสทางการศึกษา ท าให้การศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ต่ า 

 
S17 มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาค

ประชาชนในทุกชุมชน 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
O1 มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่ม

มากข้ึนตามแผนกฎหมายกระจายอ านาจ
ฯ 

T1 อ านาจหนา้หน้าที่ตามแผนกระจายอ านาจฯ บางภารกิจยังไม่มี
ความชัดเจน 

O2 สามารถหาแรงงานได้ง่าย ราคาถูก  

จากประเทศเพื่อนบ้าน 

T2 การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนต าบลจากส่วนกลางยังไม่
เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การก ากับ ควบคุมดูแลจาก ส่วนภูมิภาค 

O3 กฎหมายกระจายอ านาจฯ เอ้ือต่อการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

T3 การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับภารกิจที่ถ่าย
โอนให้กับท้องถ่ิน 

O4 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มี
ความสะดวกคล่องตวั และมี
ประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน 

T4 ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหนี้สิน ขาดทุน คุณภาพต่ าผลผลิต
ทางเกษตรส่วนใหญ่มีราคาตกต่ า 

O5 มีศาสนสถาน ที่สามารถพัฒนาเสริมสร้าง
ความพร้อมให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของเยาวชน และประชาชนใน
ต าบล 

T5 น้ ามันมีราคาสงูอย่างต่อเนื่อง 

06 มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ ตัง้แต่ เด็กก่อน
วัยเรียน ถึง ประถมศึกษาตอนตน้ และมี
ศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ (กศน.ต าบล
พะเนา) 

T6 การอพยพแรงงานของคนในพืน้ที่ เนื่องจากแหล่งงานรองรับไม่
เพียงพอ 

07 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชมุชน  

มะเริงน้อย ไว้บริการประชาชน 

T7 ภัยธรรมชาติเนื่องจากพืน้ที่ของต าบลมลีักษณะแหล่งต้นน้ า ฤดู
ฝนมีน้ าท่วม ฤดูแลง้มีภัยแล้งขาดน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

O8 มีสถานีต ารวจอยู่ในพื้นที่ ท าให้เกิด
ปัญหาอาชญากรรมอยู่ในเกณฑ์ต่ า 

T8 ความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อการจัดสรร
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 

O9 การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหา
ยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล จงัหวัด
และอ าเภอสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

T9 ผลจากการถ่ายโอนภารกิจท าให้มีงาน/หนา้ที่เพิ่มขึ้นแต่ไม่มี
บุคลากรมารองรับ 

O10 น าข้อมูลจากการจัดท าเวทปีระชาคม  
จัดท าโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนนุ
ด้านตา่ง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน 

T10 
 
 

 

สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ส่งผลต่อการพฒันาท้องถิ่น 
 

  T11 ผู้น าขาดความสามัคคี  
 

  T12 ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตส านกึในการมีส่วนร่วมในการพฒันา
พื้นที่ และไม่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ท้องถิ่นและของภาครัฐ 
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 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เฉพาะปี 2563) 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ปี 
แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบบัที่ 12 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ของชื่อ 
อปท.ในเขตจังหวดั

นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
พะเนา 

โครงการเพื่อการพฒันาท้องถิน่ 

ตามแผน บรรจุใน
ข้อบญัญตัิ
งบประมาณ  

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

 
 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ 
โลจิสติกส ์

ยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองน่าอยู่ 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

28 13 

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

การพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้านการ
พัฒนาสังคม 

ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ 

8 3 

ด้านการสร้าง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

-การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 
-การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 

-ยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองน่าอยู่ 
-การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทุกมิติ 
เพื่อปูองกัน
สถาบันหลักของ
ชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

-การพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา 
-การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
-ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 
-ด้านการรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคม 

128 27 

ด้านการสร้างการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

การเติบโตท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 
 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์
อย่างยั่งยืน 

ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

ด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 2 

ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร 
จัดการภาครัฐ 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมมาภิ
บาลในสังคมไทย 

การพัฒนาระบบ
การบริหาร 
จัดการภาครัฐ 
 

ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ด้านบริหาร
จัดการภาครัฐท่ี
ดี 

22 7 

                 รวม 194 52 
 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 (เฉพาะปี 2563) มี....194...โครงการ
บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ.....52.....โครงการ 
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   2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ (เฉพาะปี 2563) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ล าดับ 
ที ่

ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

                  ด าเนินการเบิกจ่าย 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย รวมเป็นเงิน 

1. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง 24 23 6,269,229.07 

2. ด้านการส่งเสริม
อาชีพ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความเข้มแข็ง 
 
 

ส านักปลดั 3 3 278,959 

3. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคม 
 

-บริหารทั่วไป 
-บริการชุมชนและ
สังคม 
-การด าเนินงานอ่ืน 

-การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-การศึกษา 
-งานงบกลาง 
-งานสาธารณสุข 
-การรักษาความ
สงบเรียบร้อย
ภายใน 

ส านักปลดั 
กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

14 14 516,817.80 

4. ด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลดั 1 1 49,350 

5. ด้านบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีด ี
 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป 
 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 

2 2 179,640 

             รวม 44 43 7,293,995.87 
 

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและ

ประเมินผลความสอดคล้อง และความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นของององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตาม
แผนด าเนินงานว่าเป็นไป ตามเปูาหมายการพัฒนาทีสอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส า เร็จตามกรอบการประเมินผลใน
ระดับใด   
  การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะ
ท าให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการด าเนินการช่วงใด ตรงก าหนด
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หรือไม่ แผนด าเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงาน 
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  การประเมินผล ( Evaluation ) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน 
 ( Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ 
มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และ
เกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้ว
ตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพ่ือการด าเนินการต่อไปหรือยุติการด าเนินงานโครงการนั้น วิธีการ
ติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยก าหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม /โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนด
ไว้หรือไม่ และผลการด าเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ว่างไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่าง
การด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ท าการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนิน
โครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้  
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้     
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้     
  1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจก าหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้   

  1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด  
   2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหนหน่วยงาน  
   3. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)  
   4. ประสิทธิภาพ  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการ
ประเมินประสิทธิภาพ  
   5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ  
   6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท า กิจกรรมที่มีต่อ
กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม  
   7. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัด
ความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

 1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้   

   1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
   2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน  
   3. การประเมินผลกระทบ    
  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอด 
ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ   

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
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เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

2.4 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล           
   ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนด 
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    

1. การใช้แบบสอบถาม  
2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม  
3. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม 

2.5 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล      
แบบท่ี 1 แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  เรื่องที่  1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมิน
ตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  เรื่องท่ี 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เรื่องท่ี 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
แบบประเมินทั้ง 3 เรื่องจะท าการประเมินหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานหลังสิ้นปีงบประมาณ จ านวน 1 ครั้ง 
  แบบท่ี 3  แบบที่ 3/1แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเอง
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมี
ก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
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 ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

1.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
          ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 
2562 เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
รวม 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของอบต.พะเนา 20 172 17.20 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 160 16.00 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      60   
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา     10 74 7.40 
 3.2 ยุทธศาสตร์ของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด       
10 73 7.30 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 78 7.80 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 42 4.20 
 3.5 กลยุทธ์        5 40 4.00 
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 39 3.90 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 39 3.90 
 3.8 แผนงาน       5 40 4.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 43 4.30 

รวมคะแนน  100 800 80.00 
 

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  1) พบว่าประเด็น ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา ได้คะแนนสูงสุด
172 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 17.20 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  1) พบว่าประเด็น ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา ได้คะแนน 172 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 17.20 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
      1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
  1) พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนน คะแนน ได้คะแนน 160 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 16.00 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เพราะคะแนนตามแบบประเมินคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
     1.4 ยุทธศาสตร์ 
  1) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ ได้คะแนน 10 คะแนน ได้คะแนน  74 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 7.4 ของ
คะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
รวม 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 79 7.90 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       

เชิงปริมาณ  
10 78 7.80 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       
เชิงคุณภาพ  

10 81 8.10 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 81 8.10 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60   
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 44 4.40 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 44 4.40 
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การ

ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
5 42 4.20 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 44 4.40 
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 41 4.10 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 37 3.71 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 43 4.30 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 40 4.0 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4.0 4.0 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 42 4.20 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 39 3.90 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 42 4.20 
รวมคะแนน  100 817 81.71 

 

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
1. พบว่าประเด็น สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ ได้คะแนนรวม 817 คิดเป็นร้อยละ 81.71%  

ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
ตาราง แสดงร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ด าเนินการในปี พ.ศ.2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ.2561-2565  แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 

จากตารางสรุปได้ว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  มีโครงการเฉพาะปี 2562 จ านวน 176 
โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนาสามารถบรรจุโครงการไว้ในข้อบัญญัติจ านวน 45 โครงการ และสามารถ
ด าเนินโครงการได้ท้ังสิ้น 48 โครงการ คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์ และของแผนพัฒนาท้องถิ่น เท่ากับ 27.27% 

(อ้างอิง : จากข้อมูล E-PLAN ,E-LAAS เดือนธันวาคม 2563 ของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น) 
 

ตาราง แสดงร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ด าเนินการในปี พ.ศ.2563 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565  แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

(อ้างอิง : จากข้อมูล E-PLAN ,E-LAAS เดือนธันวาคม 2563 ของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น) 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(2562) 

โครงการที่
บรรจ ุ
ตาม

ข้อบัญญัติ 

โครงการที ่
ก่อหน้ีผูกพัน/

ลงนามใน
สัญญา 

โครงการที ่
เบิกจ่าย 

คิดเป็นร้อยละของ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  
 
2. ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
 
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม  
 
4การพัฒนาดา้นการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
 
5. ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่ด ี

19 
 
 

8 
 

119 
 
 

9 
 
 
 

21 

11 
 

 
3 

 
24 

 
 

0 
 
 
 

7 

25 
 
 

3 
 

20 
 
 

0 
 
 
 

3 

25 
 
 

3 
 

18 
 
 

0 
 
 
 

2 

131.57 
 
 

37.50 
 

15.12 
 
 

0 
 
 
 

9.52 

                     รวม 176 45 51 48 27.27 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(2563) 

โครงการที่
บรรจ ุ
ตาม

ข้อบัญญัติ 

โครงการที ่
ก่อหน้ีผูกพัน/

ลงนามใน
สัญญา 

โครงการที ่
เบิกจ่าย 

คิดเป็นร้อยละของ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 

2. ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม  
 

4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 

5. ด้านการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี 

28 
 

8 
 

128 
 

8 
 

22 

13 
 

3 
 

27 
 

2 
 

7 

24 
 

3 
 

14 
 

1 
 

2 

23 
 

3 
 

14 
 

1 
 

2 

82.14 
 

37.50 
 

10.93 
 

12.50 
 

9.09 
                        รวม 194 52 44 43 22.16 



29 
 

จากตารางสรุปได้ว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  มีโครงการเฉพาะปี 2563 จ านวน 194 
โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนาสามารถบรรจุโครงการไว้ในข้อบัญญัติจ านวน  52  โครงการ มีโครงการที่ก่อ
หนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จ านวน 44 โครงการ  และสามารถด าเนินโครงการเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น  43 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น  เท่ากับ  22.16% 

 

2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

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

   
 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ 
 

ด้านการพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพะเนา 

๒ ด้านการสง่เสริมอาชีพ บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด  

๓ ด้านการพฒันา
คุณภาพชีวิตและ
สังคม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 สาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

การศาสนา วัฒนธรรม 
และนนัทนาการ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

รักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน 

ส านักปลัด 

การด าเนินงานอืน่ งบกลาง 
 

ทุกส่วน/กอง 

๔ ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด 

๕ ด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ทุกส่วน/กอง 
 

   รวม 5 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 9 แผนงาน 5 ส านัก/กอง 

http://www.dla.go.th/
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   2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
 องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา ใช้แบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 

โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  เป็นการประเมินผลส าเร็จของ
โครงการที่มีลักษณะเป็น  การจัดการอบรม/ศึกษาดูงาน โดยการประเมินผลความส าเร็จของเปูาหมายเชิงคุณภาพที่ได้
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปีและแผนด าเนินการประจ าปี โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องท าการส ารวจความคิดเห็น 
ของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการด าเนินการในภาพรวมของโครงการ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป 

      2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   3.การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
         องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนาได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่นการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น การจัด
แผนชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2562 จ านวนโครงการที่บรรจุตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มีการด าเนินการจริงตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการใช้จ่ายต่างๆสรุปผล 
ดังนี้ 
  3.1 เชิงปริมาตร (Quantity) 
       การติดตามประเมินผลและสถานะทางการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 พบว่าจากโครงการที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2562 จ านวน 45 โครงการ สามารถด าเนินการได้  48 โครงการ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย จ านวน 15,659,631.86 
บาท คิดเป็นร้อยละ 27.27% ของโครงการทั้งหมด  
  3.2 ค่าใช้จ่าย (Cost) 

ค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการการก่อหนี้ผูกพันสอดคล้องกับที่ตั้งงบประมาณหรือประมาณการราคากลาง
และการเบิกจ่ายงบประมาณ มียอดเงินคงเหลือที่สามารถต่อรองราคาให้ลดลงเพ่ือประโยชน์ทางราชการ สามารถ
ประหยัดงบประมาณและสามารถน าไปตั้งรายจ่ายรายการอื่นๆ ที่จ าเป็นได้ การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเปูาหมายของการใช้จ่ายงบประมาณ 

 3.3 เวลา (Time) 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส าหรับรอบการประเมินผลโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 

สามารถด าเนินการเบิกจ่ายตามสัญญา เป็นจ านวน 48 โครงการ พบว่าแล้วเสร็จตามข้อตกลงหรือสัญญาจ้างและ
สามารถใช้ประโยชน์กับประชาชนได้ตามก าหนดเวลาเป็นไปตามแผนด าเนินงานสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามก าหนด แม้ว่าบาง
โครงการอาจมีความคลาดเคลื่อนไปบ้างแต่ก็มิได้เกิดความเสียหายแก่ราชการแต่อย่างใด 
         4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
  การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ท าให้ประชาชนในต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางในพ้ืนที่ต าบลมีถนนที่ได้มาตรฐานมั่นคงและปลอดภัย มีความสะดวกสบายและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น มีสาธารณูปการที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง
และโดยอ้อม มีความปลอดภัยในการสัญจร ในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับการปกปูองดูแล ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
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ด้านอาชีพ สุขภาพอนามัยแหล่งน้ าด้านการเกษตรและอุปโภคบริโภค แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ มี
การส่งเสริมด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเปิดพื้นท่ีขยายโอกาสและช่องทางการสืบค้นศึกษาหาความรู้แก่
ประชาชนเพ่ิมขึ้น สามารถเปิดโลกทัศน์ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ความเปลี่ยนแปลงของการพัฒนา
ท้องถิ่น 
           5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

1.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
          ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 
2562 เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
รวม 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของอบต.พะเนา 20 172 17.20 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 160 16.00 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      60   
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา     10 74 7.40 
 3.2 ยุทธศาสตร์ของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด       
10 73 7.30 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 78 7.80 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 42 4.20 
 3.5 กลยุทธ์        5 40 4.00 
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 39 3.90 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 39 3.90 
 3.8 แผนงาน       5 40 4.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 43 4.30 

รวมคะแนน  100 800 80.00 
 

  จากตาราง สรุปได้ว่าผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คะแนนร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
รวม 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 79 7.90 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       

เชิงปริมาณ  
10 78 7.80 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       
เชิงคุณภาพ  

10 81 8.10 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 81 8.10 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60   
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 44 4.40 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 44 4.40 
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การ

ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
5 42 4.20 
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 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 44 4.40 
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 41 4.10 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 37 3.71 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 43 4.30 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 40 4.0 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4.0 4.0 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 42 4.20 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 39 3.90 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 42 4.20 
รวมคะแนน  100 817 81.71 

 

       จากตาราง สรุปได้ว่าผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ได้คะแนนร้อยละ 81.71 ของคะแนนเต็ม 
 

2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
ตาราง แสดงร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ด าเนินการในปี พ.ศ.2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ.2561-2565  แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 

จากตารางสรุปได้ว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  มีโครงการเฉพาะปี 2562 จ านวน 176 
โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนาสามารถบรรจุโครงการไว้ในข้อบัญญัติจ านวน 45 โครงการ และสามารถ
ด าเนินโครงการได้ทั้งสิ้น 48 โครงการ คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์ และของแผนพัฒนาท้องถิ่น เท่ากับ 27.27% 

 
 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(2562) 

โครงการที่
บรรจ ุ
ตาม

ข้อบัญญัติ 

โครงการที ่
ก่อหน้ี/และ

เบิกจ่าย 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 
2. ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
 
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
 
4การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
 
5. ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 

19 
 

8 
 

119 
 

9 
 
 

21 

11 
 

3 
 

24 
 

0 
 
 

7 

25 
 

3 
 

18 
 

0 
 
 

2 

131.57 
 

37.50 
 

15.12 
 

0 
 
 

9.52 
                               รวม 176 45 48 27.27 
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ตาราง แสดงร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ด าเนินการในปี พ.ศ.2563 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565  แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 
จากตารางสรุปได้ว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  มีโครงการเฉพาะปี 2562 จ านวน 194 

โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนาสามารถบรรจุโครงการไว้ในข้อบัญญัติจ านวน  52  โครงการ และสามารถ
ด าเนินโครงการได้ทั้งสิ้น  53 โครงการ คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น  เท่ากับ  22.16% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(2563) 

โครงการที่
บรรจ ุ
ตาม

ข้อบัญญัติ 

โครงการที ่
ก่อหน้ีผูกพัน/และ

เบิกจ่าย 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 
2. ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
 
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
 
4. การพัฒนาด้านการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 
 
5. ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 

28 
 

8 
 

128 
 

8 
 
 

22 

13 
 

3 
 

27 
 

2 
 
 

7 

23 
 

3 
 

14 
 

1 
 
 

2 

82.14 
 

37.50 
 

10.93 
 

12.50 
 
 

9.09 
                                 รวม 194 52 43 22.16 
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ 
  1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
   1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
    1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  28 โครงการ บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ 2563 จ านวน 13 โครงการ มีโครงการก่อ
หนี้ผูกพันสามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน จ านวน 23 โครงการ เป็นโครงการที่จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2563 จ านวน 4 โครงการ และโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 19 โครงการ และยังไม่แล้วเสร็จ จ านวน 1 
โครงการ  
       1.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมอาชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏใน
แผนพัฒนา 8 โครงการ บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ 2563 จ านวน 3 โครงการ สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ตาม
แผน จ านวน 3 โครงการ เป็นโครงการที่จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 จ านวน 3 โครงการ สามารถ
สร้างอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย และส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในต าบลพะเนา ให้มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

 1.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ปรากฏในแผนพัฒนา 128 โครงการ บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ 2563 จ านวน 27 โครงการ สามารถด าเนินการ
เบิกจ่ายได้ตามแผน จ านวน 14 โครงการ ที่สามารถด าเนินจัดท าโครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจัด
ฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันและและบรรเทาสาธารณภัยฝุายพลเรือน จัดสรรงบประมาณเพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ผู้พิการที่มาสามารถเลี้ยงตนเองได้และช่วยเหลือผู้ปุวยเอดส์รายได้เลี้ยงตนเอง สามารถแก้ไข
ปัญหาไห้กับประชาชนให้มีความมั่นคงในการท างานและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนมีครอบครัวที่
อบอุ่นซึง่เป็นจุดหมายการพัฒนาเพ่ือสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนโดยรวม เพ่ือให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทางร่างกาย
จิตใจ  อารมณ์  และสติปัญญารวมถึงการมีภาวะโภชนาการที่ดี  รู้จักการดูแลสุขภาพที่ดี ให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.1.4  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ปรากฏในแผนพัฒนา 8 โครงการ บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ 2563 จ านวน 2 โครงการ สามารถ
ด าเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผน จ านวน 1 โครงการ 
    1.1.5 ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏใน
แผนพัฒนา 22 โครงการ  บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ 2563 จ านวน 7 โครงการ สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้
ตามแผน จ านวน 2 โครงการเป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้ส่งเสริมในด้านการเมืองการบริหารที่มุ่งพัฒนา
ความรู้ความสามารถของบุคลากร การให้ประชาชนได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เช่น โครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับบุคลากร, ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต. เป็นต้น 

จากการวิเคราะห์ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ สรุปว่าในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 (ตุลาคม- 2562- กันยายน 2563) ภาพความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนายังไม่บรรลุตามเปูาหมาย
การพัฒนาที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด จะเห็นได้จากจ านวนโครงการที่ด าเนินการนั้นได้รับการน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่ายและด าเนินการในช่วงปลายปีงบประมาณ มีการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่และใช้
จ่ายเงินสะสมในระหว่างปีงบประมาณ แม้ว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณจะมีการด าเนินการโครงการพัฒนา
จ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับจ านวนโครงการกิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีก็ตาม อีกทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตก็ยังไม่บรรลุตามเปูาหมายการ
ด าเนินการอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
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  1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
   1) การพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนดิน หินคลุก ลาดยางหรือ
คอนกรีตท าให้ต าบลพะเนา มีระบบการคมนาคมเชื่อมโยงทั้งต าบลและพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่มีความสะดวกได้มาตรฐาน
การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิมขึ้น เกษตรกรสามารถเดินทาง
ไปท าการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

2) มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพ้ืนที่ให้มีการยกระดับขีด
ความสามารถในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม การส่งเสริมการขายการขยายตลาดการเสริมสร้างรายได้ในหลาย
ช่องทาง 

3) มีการสนับสนุนและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ปุวยเอดส์ ด้วยการ
สนับสนุนเบี้ยยังชีพรายเดือน การส่งเสริมอาชีพและเสริมสร้างรายได้เพ่ือท าให้บุคคลดังกล่าวได้รับการดูแล มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

 -ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยประชาชน ได้รับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัย
ต่างๆ ท าให้สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนได้ 

 -การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ในการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 
เด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของวัย มีสุขภาพอนามัยที่ดีและพัฒนาการ
ทางการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ต าบลในอนาคตสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันและปรับตัวได้
ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 
      4)  ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ ได้ส่งเสริมในด้านการเมืองการบริหารที่มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร การให้
ประชาชนได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
ต่าง ๆ ที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เช่น โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับบุคลากร 
เสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต. เป็นต้น 
             

  1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
    1.2.1 เปูาหมายการพัฒนาชุมชนต าบลพะเนาให้น่าอยู่และมีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการ
สาธารณะโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนรองรับการขยายตัวของหมู่บ้านและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากต าบลพะเนาเป็นทางผ่านไปตัวเมืองนครราชสีมาและมีผู้สัญจรไปมาและพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งผลิตข้าวจึง
ต้องมีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพ่ือให้เกษตรกรขนส่งผลิตผลทางการเกษตรอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
    1.2.2 เปูาหมายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและหมู่บ้านในการพ่ึงตนเองตาม
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนาได้จัดท าโครงการเพ่ือเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพคน ในด้าน
การเสริมสร้างให้มีอาชีพและรายได้ให้เพียงพอแก่การเลี้ยงชีพ การเสริมสร้างการขายกระจายผลิตผลและสินค้าของ
ท้องถิ่นให้แพร่หลายมากขึ้น 
    1.2.3 เปูาหมายการให้บริการประชาชน รับฟังข่าวสาร ข้อร้องเรียนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนาด าเนินการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับกิจการตามอ านาจหน้าที่ทั้ง
โครงการก่อสร้างพ้ืนฐาน ถนนหนทาง ก่อสร้างสาธารณูปการต่างๆ การด าเนินการต่างๆ ได้รับการเสนอแนะจาก
ประชาชนและประชาคมท้องถิ่นท้ังระดับหมู่บ้านและต าบลรวมทั้งส่วนราชการในพ้ืนที่  
             
   1.4  ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
    1) โดยสรุปในรอบการประเมินผลครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนาสามารถมีโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี 2563 จ านวน 194 โครงการ น ามาบรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 จ านวน 52 โครงการ และสามารถด าเนินการได้ จ านวน 43 โครงการ 
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   2) โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ที่
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสนองต่อนโยบายของ
รัฐบาลและเป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
  1.5 ผลส าเร็จที่วัดได้ 
   ในรอบการประเมินครั้งนี้ พบว่าโครงการส่วนใหญ่หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นโครงการที่เป็น
โครงสร้างพ้ืนฐาน การด าเนินก็จะปรากฏตัวชี้วัดได้เป็นรูปธรรมคือจ านวนถนนที่ก่อสร้างหรือซ่อมแซมแล้วเสร็จ พ้ืนที่ที่
บริการขยายเขตไฟฟูา และประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร มีความพึงพอใจ มีความปลอดภัย จ านวน
กิจกรรมที่ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการด าเนินการโครงการการเบิกจ่าย
งบประมาณมีความรัดกุมเป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ มากขึ้น 
         2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต          
               2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  

(1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน 
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน  

(2) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น และ 
ประชาชนมองว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการที่เสนอได้ทันท่วงที  
  (3) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ
บางเรื่องอาจท าไม่ได้  

(4) โครงการต่าง ๆ ในแต่ละปีมีเป็นจ านวนมาก ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจาก 
งบประมาณไม่เพียงพอ  

2.2 ข้อสังเกต    
    1) โครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ช ารุด เส้นทางการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้รับความสะดวก ให้ด าเนินการอย่างเร่งด่วนทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ถนนหลาย
หมู่บ้านยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้ดีท าให้ดีท าให้เกิดอุบัติเหตุ ถนนหลายสายเวลาฝนตกมีน้ าท่วมขังระบายไม่ทัน  

    2) โครงการก่อสร้างสาธารณูปการเพ่ือปูองกันน้ าท่วมขัง เช่น ก่อสร้างทางระบายน้ า วางท่อระบาย
น้ า ขุดลอกท่อทางระบายน้ าหรือขุดลอกคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ควรวางแผนจัดการระบายน้ าเวลาฝนตกน้ า
ท่วมขังให้เป็นแผนระยะยาวเพ่ือปูองกันปญัหาที่จะเกิดข้ึนในภายหลัง 

3) โครงการขยายเขตไฟฟูาเข้าหมู่บ้าน และไฟฟูาส าหรับการเกษตรให้ครบทุกครัวเรือนและขยาย 
เขตไฟฟูาสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั้งต าบล เพ่ือปูองกันอุบัติเหตุและภัยจากอาชญากรรม 

    4) การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีน้ าอย่างเพียงพอกับการอุปโภค บริโภคตลอดปี โครงการ
ก่อสร้างระบบประปาผิวดินที่มีคุณภาพมาตรฐานน้ าดื่มเพ่ือให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนน้ าประปาไม่
เพียงพอต่อความต้องการ 

    5) โครงการพัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะของต าบล และหมู่บ้าน เช่น ขุดลอกคลองเดิม หรือแหล่งน้ า
สาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน ขุดสระหรือบ่อส าหรับเก็บกักน้ าไว้บริการประชาชนได้ใช้อย่างเพียงพอ 

    6) ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีการสืบค้นข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการศึกษาวิเคราะห์และ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันอย่างรอบด้าน ตลอดจนความต้องการของประชาชนหรือความเดือดร้อนจริงๆ ทั้ง
ข้อมูลภายในต าบลข้อมูลของส่วนราชการ และข้อมูลของพ้ืนที่ต าบลข้างเคียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบให้เกิดความ
เชื่อมโยงของการบูรณาการแผนการพัฒนากับแผนในระดับและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้ได้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่สมบูรณ์
มีความเป็นไปได้ เกิดความเชื่อมั่น เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความจริงและความเดือนร้อนของประชาชน
จริงๆ  
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2.3 ข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลพะเนา  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ดังนี้           

   1)  ลดจ านวนโครงการใดท่ีไมส่ามารถด าเนินการ เพ่ือท าให้ผลการด าเนินงานมีค่าร้อยละเพ่ิมสูงขึ้น 
   2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต้องเรียงล าดับความส าคัญของโครงการตามความจ าเป็น ก่อน- 

หลัง 
         3) ขอให้สมาชิกทุกหมู่ มีความเสียสละ ถ้าหมู่บ้านของตนเองได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอแล้ว ให้

เสียสละสิทธิ์ของตนให้กับหมู่อ่ืนบ้างเพ่ือเป็นการกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
  4) ควรด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เนิ่นๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินโครงการได้ทันภายใน 

ปีงบประมาณ   
        5) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ 

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  และด าเนินการให้ทันตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด 
 
 
 
 
 


