
 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 1 
 

 

 

 

 

 

 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

 (เดือนตุลำคม ๒๕64– กันยำยน ๒๕๖5)                    
 

 
 

ของ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลภูแลนคำ 

อ ำเภอบ้ำนเขว้ำ  จังหวัดชัยภูมิ

 

รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลภูแลนคำ 

 

 

https://www.google.co.th/url?url=https://www.bigstock.com.br/th/image-17344727/stock-vector-%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588-%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2584&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwijwqaGlP7WAhULpo8KHciAAxk4UBDBbggtMAw&usg=AOvVaw2ZPW-kla-ofRNORHwFqR8H


 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 2 
 

ค ำน ำ 

 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการ

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตาม

และประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวันโดยอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ ภายในเดือนธันวาคม  

  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอ

ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงาน

ผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ

ประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

 

 

 

คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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๑.  ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมอืที่จ าเป็นช่วยให้ผูบ้ริหารท้องถิ่น 

พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างรวมถึงสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน

พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่นจึงเป็นการตดิตามที่ให้ความส าคัญ  ดังนี้ 

 1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้

หรอืไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ

ดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรอืไม่อย่างไร 

  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มี

ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ

ด าเนนิงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรอืไม่ ท า

ให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 

(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา

ท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุง

แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและ

ความพึงพอใจของประชาชน 
 

2.  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล  

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไป

แล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการ

ตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและ

ประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจาก

เรื่องใด จงึได้ก าหนดวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 บทน ำ 
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  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วย

ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล 

  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพ

ผลการด าเนนิงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ 

การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรอืหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล

ภูแลนคาที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ

วัตถุประสงค์ใหเ้กิดประโยชน์กับผูม้ีส่วนได้เสีย ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนในต าบลภูแลนคาหรอืสังคม

ส่วนรวมมากที่สุด 

  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงาน

ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่ อให้ผู้บริห ารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  (4) 

แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  

  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  

  2)  ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   

  3)   ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  

  4)   หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร

ท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องด าเนินการให้การติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหว้งเวลาให้เหมาะสม 

  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่

ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผูบ้ริหารท้องถิ่นเพื่อด าเนินการต่อไป 

  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็น

การก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ภูแลนคา ดังนี้ 

  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม

ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ

ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการ

ก าหนดตัวชีว้ัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผดิชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม 

เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร 

ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิ ธี

สัมภาษณ์และ/หรอืสังเกตแลว้น าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  

ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม

แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะหข์้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง

ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรอืแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมอื 

  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ

ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา

ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้

ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะหต์ามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่

ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 

Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ

พืน้ที่ 
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  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม

แบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมหีลาย

ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ

เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์

และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการตดิตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  

  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ

เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น   และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  โดยอย่างน้อยปีละ

หนึ่งครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ด ีหลังจาก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี

อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน

สรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
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  3. กำรรำยงำนผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ

หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพื่อให้ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

โดยอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมินผล 

 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตัง้ข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ

ความเห็น 

 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในท่ีเปิดเผย

ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ

เสนอความ เห็ นดั งกล่ าวและต้องปิด

ประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า

สามสิบวัน 

 

เสนอ เสนอ 

ตัง้ข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

 
เสนอ 

 
เสนอ 
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4. เคร่ืองมือกำรติดตำมและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 

local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ   อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการตดิตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา

เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้

เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น

ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 

(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น   

โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคารวมถึงผูม้ีส่วนได้เสีย

ในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข

แล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ

ภาคสนาม  ด าเนนิการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะหข์้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจรงิตอ่ไป  

  1. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล      

ภูแลนคาก าหนดกรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 

    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลภูแลนคาอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง  

    2) สรุปผลการตดิตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมา  

     3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลน

คา  เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 

(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ภูแลนคา 

  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มี

อยู่จรงิในองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคามาปฏิบัติงาน 

  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก

รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก

ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
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  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง

ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลน

คาซึ่งสามารถวัดได้ในเชงิปริมาณ ขนาด ความจุ พืน้ที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 

(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด

เป็นความพงึพอใจหรอืสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรอืการมคีวามสุข เป็นต้น 

  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่

จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล 

และอาจรวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบ

องค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  

  2. ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ภู

แลนคาก าหนดระเบียบ วิธีในการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ

ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  

    1) ผูเ้ข้าร่วมติดตามและประเมินผล  

    2) เครื่องมือ  

    3) กรรมวิธีหรอืวิธีการตา่ง ๆ 

  2.2 วิธีในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย

หรอืควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 

    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ

โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) 

สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่

จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตาม

ธรรมชาติ พฤติกรรม ความตอ้งการ ซึ่งศกึษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  3. ก ำหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ภู

แลนคาก าหนดเครื่องมอืที่ใชใ้นการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 

เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
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จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จะใช้การวัดกว้างยาวหนา เป็นต้น 

  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรอืกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น

การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไป

การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or 

semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ 

และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          

ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 

   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลภูแลนคาใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ

บริหารส่วนต าบลภูแลนคามีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต 

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน   มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ

ทางกายภาพ โครงสรา้ง และความสัมพันธ์ของผู้มสี่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา   

  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  

ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลภูแลนคา   คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการ

ส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ

จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ

ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน

เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล   

ภูแลนคา 
 

5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน

โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น

หัวข้อได้ดังนี ้

  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ

ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าใหว้ิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
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  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ

ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต 

  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 

งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา

ต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้

ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูม้ีสว่นได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ

โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 

เนื้อหา ข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบันเสมอ 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับ

ส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 

รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยัง

สามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึน้ได้  

  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาแต่ละคน แต่ละส านัก/

กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของ

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล   

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลภูแลนคา  
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1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565       

1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถ่ิน       

    แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา เป็นแผนพัฒนาที่ก าหนดระยะเวลา 5 

ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ที่

ก าหนดยุทธศาสตร์ และแผนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาหมูบ่้าน 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา มีรายละเอียด ดังนี้ 

       1) ยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย 

        ยุทธศาสตรท์ี่ 1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

        ยุทธศาสตรท์ี่ 2  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

        ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม   

        ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

        ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ 

        ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสง่เสริมอาชีพ 

       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 

        พันธกิจที่ 1 สร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภบิาล

โดยใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ

บริหารและการปกครอง 

        พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์แบบ

บูรณาการรว่มกันใหเ้กิดความพร้อมเพรียงรองรับนักท่องเที่ยว 

        พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้

แนวทางการมสี่วนรว่มของประชาชน 

        พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้

มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของจ านวนประชากรในอนาคต

และเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

ส่วนท่ี 2 กำรติดตำมและประเมินผล 
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        พันธกิจที่ 5 พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมส่งเสริมให้มีสุขภาพอนามัยที่

ดี และมีครอบครัวที่อบอุ่น สังคมอยู่ดีมีสุข 

        พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพา

ตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      3) จุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 

       จุดมุ่งหมายที่  1 การบริหารจัดการที่ดี ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

บ้านเมืองสงบสุข มีความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 

   จุดมุ่งหมายที่ 2 แหล่งท่องเที่ยวมีมาตรฐาน รองรับนักท่องเที่ยว สร้างรายได้

เสริมแก่ชุมชน 

จุดมุง่หมายที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืน 

จุดมุ่งหมายที่ 4 การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการสะดวก ทั่วถึง และได้

มาตรฐาน 

จุดมุง่หมายที่ 5 ประชาชนมคีุณภาพพร้อมคุณธรรม มีความรูแ้ละอนามัยที่ดี 

จุดมุง่หมายที่ 6 ประชาชนมีชีวติความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ ชุมชนมคีวามเข้มแข็งสามารถ

พึ่งพาตนเองได้        

4) วิสัยทัศน ์  

        องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดง

สถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งสามารถ

สะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมล้อม

ด้านต่างๆ จงึได้ก าหนดวสิัยทัศนไ์ว้ ดังนี้ 

“กำรบริหำรงำนอย่ำงมีส่วนร่วม   ส่งเสริมคุณภำพชีวติที่ดี  

มีกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   เกษตรกรรมคุณภำพยั่งยืน” 
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1.2 โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น           

แผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 (เฉพำะปี พ.ศ. 2565) 

ยุทธศาสตร ์แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ แผนงำน 

 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจรงิ 

จ ำนวน

โครงกำร 

จ ำนวนเงนิ จ ำนวน

โครงกำร 

จ ำนวนเงนิ 

1 การพัฒนาดา้น

การบรหิารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ี

บรหิารงานทั่วไป 43 11,770,000 4 323,128.45 

รักษาความสงบภายใน     

สรา้งความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

    

2 การพัฒนาดา้น

การท่องเที่ยว 

เคหะและชุมชน 7 1,870,000 - - 

การศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ 

    

3 การพัฒนาดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

รักษาความสงบภายใน 16 2,630,000 3 22,048 

เคหะและชุมชน     

สรา้งความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

    

การเกษตร     

4 การพัฒนาด้าน

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

เคหะและชุมชน 266 55,446,000 29 3,396,900 

อุตสาหกรรมและการ

โยธา 

    

การเกษตร     

5 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชวีิตและ

สังคม 

การศึกษา 64 17,378,000 23 12,230,709.46 

สังคมสงเคราะห ์     

การศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ 

    

งบกลาง     

6 การพัฒนาด้าน

เศรษฐกจิและ

ส่งเสรมิอาชีพ 

สรา้งความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

13 1,010,000 1 30,000 

การเกษตร     

รวม 409 90,104,000 60 16,002,785.91 
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1.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ          

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการจริง)     
ยุทธศำสตร์ แผนงำน จ ำนวน 

โครงกำร 

จ ำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ 

ด ำเนินกำรจรงิ 

1 การพัฒนาดา้น

การบรหิารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ี

บรหิารงาน

ทั่วไป 

โครงการฝึกอบรม/ศึกษา  

ดูงานพัฒนาศักยภาพคณะ

ผู้บริหาร/สมาชิก อบต.

พนักงานส่วนต าบลและ

พนักงานจา้ง 

30,000.00 เนื่องจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้

ไวรัส Covid-19 จึงไม่ได้

ด าเนินการ 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม

จรยิธรรม 

10,000.00 เนื่องจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้

ไวรัส Covid-19 จึงไม่ได้

ด าเนินการ 

พัฒนาระบบแผนที่ภาษ ี 30,000.00 ได้มีการด าเนินการเป็นไป

ตามระบบของงานแผนที่

ภาษีแล้ว 

รักษาความสงบ

ภายใน 

โครงการฝึกอบรมทบทวน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ย

พลเรือน (อปพร.) 

10,000.00 เนื่องจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้

ไวรัส Covid-19  

 

2 การพัฒนาดา้น

การท่องเที่ยว 

การศาสนา 

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

โครงการสนับสนุนขับเคลื่อน

การด าเนินงานการจัดตัง้

อุทยานธรณ ี(ชัยภูม ิGO 

PARK) 

5,000.00 เนื่องจากไม่ได้รับการ

ประสานจากหน่วยงาน

รับผิดชอบหลักจึงไม่ได้

ด าเนินการ 

 

3 การพัฒนาดา้น

ทรัพยากร  

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

รักษาความสงบ

ภายใน 

โครงการฝึกอบรมทบทวน

ชุดปฏิบัติการจติอาสาภัย

พิบัติประจ าองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

10,000.00 เนื่องจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้

ไวรัส Covid-19  

 

 รักษาความสงบ

ภายใน 

โครงการฝึกอบรมทบทวน

อาสาสมัครป้องกันไฟป่า 

10,000.00 เนื่องจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้

ไวรัส Covid-19  
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน จ ำนวน 

โครงกำร 

จ ำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ 

ด ำเนินกำรจรงิ 

การเกษตร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม 

ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

5,000.00 ยังไม่มีความพรอ้มในการ

ด าเนินการ 

4 การพัฒนาด้าน

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

โครงการขุดรอ่ง 

ระบายน้ า คุม้ซับบอน  

บ้านซับปลากัง้ม.5 

13,500 สภาพพืน้ที่ด้านล่างเป็นหิน

ไม่สามารถด าเนินการได้ 

โครงการปรับปรุงกล่องดัก

น้ า คสล.บ้านชีบน ม.6 

25,000 ไม่มีผูร้ับจ้างเนื่องจาก

ลักษณะงานมีปรมิาณงาน

น้อย และกล่องดักน้ า คสล.

ยังสามารถใช้งานได้อยู่ 

5 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชวีิตและ

สังคม 

สาธารณสุข โครงการ To Be Number 

One 

20,000.00 เนื่องจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้

ไวรัส Covid-19  

สังคมสงเคราะห ์ โครงการส่งเสรมิความรูแ้ละ

พัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สงูอายุ  

ผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส 

10,000.00 เนื่องจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้

ไวรัส Covid-19  

การศาสนา 

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

โครงการลอยกระทง 30,000.00 เนื่องจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้

ไวรัส Covid-19  

โครงการรดน้ าด าหัว

ผู้สูงอายุเนือ่งในประเพณีวัน

สงกรานต ์

30,000.00 เนื่องจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้

ไวรัส Covid-19  

อุดหนุนโครงการแขง่ขนั

กฬีากลุ่มโรงเรยีนต าบล 

ภูแลนคา 

50,000.00 เนื่องจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้

ไวรัส Covid-19  

รวม 15 โครงกำร 288,500.00  
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1.4 ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณท่ีได้รับ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ กำรประเมินผลกำรท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปรมิำณ และเชิงคุณภำพ

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  (เป็นโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ได้ด ำเนินกำรจริง)       
ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร 

 

งบประมำณ 

ที่ได้รับ

(ข้อบัญญัติ) 

งบประมำณที่

ด ำเนินกำรจริง 

งบประมำณ 

ที่ได้รับ 

(จ่ำยขำดเงินสะสม) 

งบประมำณที่

ด ำเนินกำรจริง 

เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ

โครงกำร) 

ผลที่ได้รับ 

จำกกำรด ำเนินงำน 

การพัฒนา

ด้านการ

บริหารจัดการ

บ้านเมืองท่ีดี 

บริหารงาน

ท่ัวไป 

โครงการเลือกตั้ง

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา 

อบต. 

325,000 260,788.45 - - เพื่อเลอืกตัง้ผู้บริหาร 

และสมาชกิสภา อบต.

ภูแลนคา 

ผู้บริหาร 1 คน  

สมาชกิสภา อบต.

จ านวน 8 คน 

โครงการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นและสนับสนนุการ

จัดท าแผนพัฒนาหมู่บา้น 

5,000 ไม่ได้ใช้

งบประมาณ 

- - เพื่อทบทวน แก้ไข 

เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเตมิ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

แก้ไข เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มเตมิแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

โครงการจัดตั้งจดุตรวจ

ช่วงเทศกาลสงกรานต์

และเทศกาลปใีหม ่

30,000 

 

27,340 

 

- - จัดตั้งจุดตรวจชว่ง

เทศกาลเพื่ออ านวย

ความสะดวกแก่ผูใ้ช้

ถนน 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการเดินทาง

สัญจรมคีวาม

ปลอดภัยในชวีติและ

ทรัพยส์ิน 

อุดหนุนโครงการบรหิาร 

งานของสถานที่กลาง

ศูนย์ปฏิบตัิร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนของ 

อปท.อ าเภอบ้านเขว้า 

35,000 35,000 - - ศูนยป์ฏบัิตกิารร่วมใน

การช่วยเหลอื

ประชาชนอ าเภอ 

บ้านเขว้า 

ประชาชนได้รับ

บริการอยา่งท่ัวถึง 
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร 

 

งบประมำณ 

ที่ได้รับ

(ข้อบัญญัติ) 

งบประมำณที่

ด ำเนินกำรจริง 

งบประมำณ 

ที่ได้รับ 

(จ่ำยขำดเงินสะสม) 

งบประมำณที่

ด ำเนินกำรจริง 

เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ

โครงกำร) 

ผลที่ได้รับ 

จำกกำรด ำเนินงำน 

การพัฒนา

ด้านทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม 

เคหะและ

ชุมชน 

โครงการส่งเสรมิการคัด

แยกขยะ 

13,000 12,488 - - ประชาชนมคีวาม

ตระหนักในการคัดแยก

ขยะก่อนท้ิง 

ปริมาณขยะลดลง   

การก าจัดขยะได้เร็ว

ขึน้ ขยะตกค้างลดลง 

การเกษตร โครงการเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 10,000 4,760 - - ปลูกตน้ไมบ้ริเวณแหล่ง

ท่องเท่ียวหินดาด

ทองค า ม.5 

มพีื้นท่ีป่าเพิ่มขึน้ 

โครงการก่อสรา้งฝาย

ชะลอน้ า (โครงการหนึ่ง

ต าบลหนึ่งฝาย) 

10,000 4,800 - - ฝายชะลอน้ าเพิ่มขึน้ 1 

แห่ง 

มฝีายกักเก็บน้ าไวใ้ช้

ในหนา้แล้ง 

การพัฒนา

ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายบา้นนางตุ-๊ 

บ้านนางบุญเฮยีง  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

 

- - 168,900 168,000 กว้าง 3 เมตร 

ยาว 90 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

ถนน คสล. ขนาด 

กว้าง 3 เมตร 

ยาว 90 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

  โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายบา้นนายโอด-

ถนนลาดยาง (คุ้มน้อย)  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

 

- - 103,900 103,000 กว้าง 5 เมตร 

ยาว 32 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

ถนน คสล. ขนาด 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 32 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร 

 

งบประมำณ 

ที่ได้รับ

(ข้อบัญญัติ) 

งบประมำณที่

ด ำเนินกำรจริง 

งบประมำณ 

ที่ได้รับ 

(จ่ำยขำดเงินสะสม) 

งบประมำณที่

ด ำเนินกำรจริง 

เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ

โครงกำร) 

ผลที่ได้รับ 

จำกกำรด ำเนินงำน 

การพัฒนา

ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรังสายบ้านหว้าเฒ่า  

ม.1 – บ้านตาดพัฒนา 

- - 31,500 31,000 วางท่อ คสล. (มอก.ช้ัน

3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์ 

กลางไมน่อ้ยกว่า 0.40 

เมตร 5 จุด รวม 40 

ท่อน พร้อมปรับเกรด

เกลี่ยผิวจราจร ช่วงจุด

วางท่อให้เรียบร้อย 

ถนนลูกรังได้รับการ

ปรับปรุงให้สามารถ

สัญจรได้สะดวกขึ้น 

  โครงการก่อสรา้งถนน

ลูกรังสายบ้านนายสุวิทย์ 

คะใจ-ถนน ทช.ชย. 

3019 บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

- - 69,000 68,000 ลงลูกรังกว้าง 5 เมตร  

ยาว 554 เมตร  

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ถนนลูกรังขนาด 

กว้าง 5 เมตร  

ยาว 554 เมตร  

หนาเฉลี่ย 0.10เมตร 

  โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรังสายเขาดนิ-ตาก

แป้ง บ้านหว้าเฒ่า ม.1 

- - 78,400 78,000 ลงลูกรังกว้าง 5 เมตร  

ยาว 685 เมตร  

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ถนนลูกรังได้รับการ

ปรับปรุงให้สามารถ

สัญจรได้สะดวกขึ้น 

 

  โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรังสายเขานอ้ย  

บ้านแก้งยาว ม.2 

- - 186,500 185,000 ลงลูกรังกว้าง 5 เมตร  

ยาว 1,645 เมตร  

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ถนนลูกรังได้รับการ

ปรับปรุงให้สามารถ

สัญจรได้สะดวกขึ้น 
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร 

 

งบประมำณ 

ที่ได้รับ

(ข้อบัญญัติ) 

งบประมำณที่

ด ำเนินกำรจริง 

งบประมำณ 

ที่ได้รับ 

(จ่ำยขำดเงินสะสม) 

งบประมำณที่

ด ำเนินกำรจริง 

เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ

โครงกำร) 

ผลที่ได้รับ 

จำกกำรด ำเนินงำน 

การพัฒนา

ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรังสายไรน่ายอรุณ-ไร่

นายไซร ้บ้านแก้งยาว ม.2 

- - 53,000 52,000 ลงลูกรังกว้าง 5 เมตร  

ยาว 340 เมตร  

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ถนนลูกรังได้รับการ

ปรับปรุงให้สามารถ

สัญจรได้สะดวกขึ้น 

  โครงการก่อสรา้งถนนดิน

สายไร่นางใย วรรณมาตร 

– ล าห้วยยางงู  

บ้านแก้งยาว ม.2 

- - 72,500 72,000 ถมดินยกระดับคันดิน

กว้าง 6 เมตร  

ยาว 369 เมตร  

หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร 

ถนนดินขนาด 

กว้าง 6 เมตร  

ยาว 369 เมตร  

หนาเฉลี่ย0.50เมตร 

  โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายบา้นนายมงคล-

ไรน่ายพิทักษ ์ 

บ้านแก้งยาว ม.2 

- - 98,000 97,000 กว้าง 4 เมตร 

ยาว 40 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

ถนน คสล. ขนาด 

กว้าง 4 เมตร 

ยาว 40 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

  โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรังสายแก้งยาว-ชีลอง

ใต้ บา้นแก้งยาว ม.2 

- - 26,000 26,000 ลงลูกรังกว้าง 3 เมตร  

ยาว 400 เมตร  

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ถนนลูกรังได้รับการ

ปรับปรุงให้สามารถ

สัญจรได้สะดวกขึ้น 

 

  โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายบา้นนางหมัด  

บึงอ้อ บ้านห้วยน้ าค า ม.3 

- - 166,000 165,000 กว้าง 3 เมตร 

ยาว 83.50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

ถนน คสล. ขนาด 

กว้าง 3 เมตร 

ยาว 83.50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร 

 

งบประมำณ 

ที่ได้รับ

(ข้อบัญญัติ) 

งบประมำณที่

ด ำเนินกำรจริง 

งบประมำณ 

ที่ได้รับ 

(จ่ำยขำดเงินสะสม) 

งบประมำณที่

ด ำเนินกำรจริง 

เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ

โครงกำร) 

ผลที่ได้รับ 

จำกกำรด ำเนินงำน 

การพัฒนา

ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม

และการโยธา 
โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายไร่นายหมัน่  

นามหนองอ้อ  

บ้านห้วยน้ าค า ม.3 

- - 343,000 336,000 กว้าง 5 เมตร 

ยาว 110.30 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

ถนน คสล. ขนาด 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 110.30 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

  โครงการก่อสรา้งถนน

ลูกรังสายซอยซึง่เสน  

บ้านนาอินทรแ์ตง่ ม.4 

- - 73,500 73,000 ลงลูกรังกว้าง 4 เมตร  

ยาว 350 เมตร  

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ถนนลูกรังขนาด 

กว้าง 4 เมตร  

ยาว 350 เมตร  

หนาเฉลี่ย0.10เมตร 

  โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายที่ท าการ  

อบต.ภูแลนคา- 

บ้านนาอินทรแ์ตง่ ม.4 

- - 106,000 105,000 กว้าง 5 เมตร 

ยาว 33 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

ถนน คสล. ขนาด 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 33 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

  โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายทางเข้าเมรุ  

บ้านนาอินทรแ์ตง่ ม.4 

- - 103,900 103,000 กว้าง 5 เมตร 

ยาว 31.20 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

ถนน คสล. ขนาด 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 31.20 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

  โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรังสายที่นายสนิท- 

ที่นายพิษณ ุศรีประทุม  

บ้านนาอินทรแ์ตง่ ม.4 

- - 29,500 29,000 ลงลูกรังกว้าง 3 เมตร  

ยาว 460 เมตร  

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ถนนลูกรังได้รับการ

ปรับปรุงให้สามารถ

สัญจรได้สะดวกขึ้น 
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร 

 

งบประมำณ 

ที่ได้รับ

(ข้อบัญญัติ) 

งบประมำณที่

ด ำเนินกำรจริง 

งบประมำณ 

ที่ได้รับ 

(จ่ำยขำดเงินสะสม) 

งบประมำณที่

ด ำเนินกำรจริง 

เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ

โครงกำร) 

ผลที่ได้รับ 

จำกกำรด ำเนินงำน 

การพัฒนา

ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรังสายไรน่ายมงคล- 

ไรน่ายทองรัตน์  

บ้านนาอินทรแ์ตง่ ม.4 

- - 36,500 36,000 ลงลูกรังกว้าง 5 เมตร  

ยาว 340 เมตร  

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ถนนลูกรังได้รับการ

ปรับปรุงให้สามารถ

สัญจรได้สะดวกขึ้น 

  โครงการก่อสรา้งถนนดิน

สายคุม้จอ้ง-ที่ดินนาย 

บัวลี (เลยีบเขาจ้อง)  

บา้นซับปลากัง้ ม.5 

- - 276,000 275,000 ยกคันดนิกวา้ง 6 เมตร  

ยาว 70 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร 

ถนนดิน ขนาด 

กว้าง 6 เมตร  

ยาว 70 เมตร 

หนาเฉลี่ย0.50เมตร 

  โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายคุม้อุดมสุข- 

สระหนองกระทุ่ม  

บ้านซับปลากัง้ ม.5 

- - 103,900 103,000 กว้าง 5 เมตร 

ยาว 32 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

ถนน คสล. ขนาด 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 32 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

  โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรังสายบ้านนายบรรเลง 

-บ้านนางจูม พรมบุ  

บ้านซับปลากัง้ ม.5 

- - 45,000 44,000 ลงลูกรังกว้าง 5 เมตร  

ยาว 230 เมตร  

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ถนนลูกรังได้รับการ

ปรับปรุงให้สามารถ

สัญจรได้สะดวกขึ้น 

  โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรังสายชีบน-โนนนา

พวง บ้านชีบน ม.6 

- - 82,000 82,000 ลงลูกรังกว้าง 5 เมตร  

ยาว 675 เมตร  

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ถนนลูกรังได้รับการ

ปรับปรุงให้สามารถ

สัญจรได้สะดวกขึ้น 
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร 

 

งบประมำณ 

ที่ได้รับ

(ข้อบัญญัติ) 

งบประมำณที่

ด ำเนินกำรจริง 

งบประมำณ 

ที่ได้รับ 

(จ่ำยขำดเงินสะสม) 

งบประมำณที่

ด ำเนินกำรจริง 

เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ

โครงกำร) 

ผลที่ได้รับ 

จำกกำรด ำเนินงำน 

การพัฒนา

ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม

และการโยธา 
โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายศาลากลางบ้าน 

บ้านชีบน ม.6 

- - 200,000 200,000 กว้าง 5 เมตร 

ยาว 63 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

ถนน คสล. ขนาด 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 63 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

  โครงการก่อสรา้งกลอ่งดัก

น้ า คสล.บรเิวณสระน้ า

สาธารณะ บา้นชีบน ม.6 

- - 93,300 92,900 ขนาดกว้าง 2.40 เมตร 

ยาว 3 เมตร สูง 1.80 

เมตร จ านวน 2 จุด 

กล่องดักน้ า คสล. 

ขนาด กว้าง 2.40 ม. 

ยาว 3 ม. สูง 1.80 

เมตร จ านวน 2 จุด 

  โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรังสายที่นายอนันต ์ 

เต้าชัยภูม ิ(เลยีบเขาไดโน 

เสาร์) บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

- - 107,000 106,000 ลงลูกรังกว้าง 5 เมตร  

ยาว 915 เมตร  

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ถนนลูกรังได้รับการ

ปรับปรุงให้สามารถ

สัญจรได้สะดวกขึ้น 

  โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรังสายโนนเหลื่อม-

ห้วยถ้ าเตา่  

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

- - 157,500 156,000 ลงลูกรังกว้าง 5 เมตร  

ยาว 1,355 เมตร  

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ถนนลูกรังได้รับการ

ปรับปรุงให้สามารถ

สัญจรได้สะดวกขึ้น 

  โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายคุม้โนนม่วง-

ห้วยถ้ าเตา่  

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

- - 249,000 248,000 กว้าง 5 เมตร 

ยาว 73.10 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

ถนน คสล. ขนาด 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 73.10 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร 

 

งบประมำณ 

ที่ได้รับ

(ข้อบัญญัติ) 

งบประมำณที่

ด ำเนินกำรจริง 

งบประมำณ 

ที่ได้รับ 

(จ่ำยขำดเงินสะสม) 

งบประมำณที่

ด ำเนินกำรจริง 

เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ

โครงกำร) 

ผลที่ได้รับ 

จำกกำรด ำเนินงำน 

การพัฒนา

ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายบา้นนายอมตะ 

ศรีสุวรรณ บ้านปา่ปอแดง 

ม.8 

- - 281,800 281,000 กว้าง 5 เมตร 

ยาว 88.20 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

ถนน คสล. ขนาด 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 88.20 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

  โครงการวางท่อระบายน้ า

พรอ้มกล่องดักน้ า คสล.

สระน้ าสาธารณะ  

บ้านป่าปอแดง ม.8 

- - 72,400 68,800 เสริมหลังฝายกวา้ง 3 

เมตร ยาว 48 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร 

หรือมปีริมาณดินถมไม่

นอ้ยกว่า 162 ลบ.ม. 

กล่องดักน้ าขนาด 

กว้าง 2.40 เมตร ยาว 

3 เมตร สูง 1.80เมตร 

กล่องดักน้ า คสล. 

ขนาด กว้าง 2.40 

เมตร ยาว 3 เมตร 

สูง 1.80เมตร 

  โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมู่บา้น  

บ้านป่าปอแดง ม.8 

- - 13,200 13,200 ตดิตัง้พื้นไมเ้นื้อแข็ง 

1.5” x 3” x 4 เมตร 

ระบบประปาหมูบ้่าน

มคีวามมั่นคงแข็งแรง

ขึน้ 

การพัฒนา

ด้านคุณภาพ

ชวีติและสังคม 

การศกึษา โครงการอาหารกลางวัน

ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

370,440 

 

364,707 

 

- - เด็กเล็กทุกคนได้รับ

โภชนาการอาหารท่ีดมีี

ประโยชน ์ 

เด็กเล็กมีร่างกาย

แข็งแรงสมบูรณ์

สมวัย 
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร 

 

งบประมำณ 

ที่ได้รับ

(ข้อบัญญัติ) 

งบประมำณที่

ด ำเนินกำรจริง 

งบประมำณ 

ที่ได้รับ 

(จ่ำยขำดเงินสะสม) 

งบประมำณที่

ด ำเนินกำรจริง 

เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ

โครงกำร) 

ผลที่ได้รับ 

จำกกำรด ำเนินงำน 

การพัฒนา

ด้านคุณภาพ

ชวีติและสังคม 

การศกึษา โครงการอุดหนุนอาหาร

กลางวันแกโ่รงเรียนสังกัด 

สพฐ. 

1,764,000 

 

1,748,691 

 

- - นักเรียนในโรงเรียน

สังกัด สพฐ.ได้รับ

โภชนาการอาหารท่ีดมีี

ประโยชน์ 

เด็กนักเรียนมร่ีางกาย

แข็งแรงสมบูรณ์

สมวัย 

  โครงการกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรยีน ศพด. 

30,960 

 

27,950 

 

- - เด็กเล็กได้ร่วมกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ครบทุกคน 

เด็กเล็กมพีัฒนาท่ีดี

หลังจากเข้ากิจกรรม 

  โครงการอาหารเสรมิ 

(นม) 

1,000,335 938,814.46 - - เด็กเล็กและเด็กนักเรียน

ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

ได้รับอาหารเสริมนม

ครบทุกคน 

เด็กเล็กและเด็ก

นักเรียนในโรงเรียน

สังกัด สพฐ.มร่ีางกาย

แข็งแรงสมบูรณ์สมวัย 

  โครงการจัดซื้อวัสดุ

การศึกษา ศพด. 

122,400 122,400 - - จัดซื้อวัสดุการ ศกึษาท่ี

ดีมีคุณภาพส าหรับเด็ก

เล็ก 

เด็กเล็กได้รับวัสดุ

การศกึษาท่ีดมีี

คุณภาพ 

  โครงการจัดซื้อเครื่อง 

แบบนักเรียน ศพด. 

21,600 

 

21,600 

 

- - จัดซื้อเคร่ืองแบบ

นักเรียนส าหรับเด็กเล็ก 

เด็กเล็กมีเคร่ืองแบบ

นักเรียนสวมใส่ครบ

ทุกคน 

  โครงการจัดซื้อหนงัสอื

เรียน ศพด. 

14,400 

 

14,400 

 

- - จัดซื้อหนังสอืเรียน

ส าหรับเด็กเล็ก 

เด็กเล็กได้ศึกษาหา

ความรู้ผ่านหนังสอื

เรียน 
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร 

 

งบประมำณ 

ที่ได้รับ

(ข้อบัญญัติ) 

งบประมำณที่

ด ำเนินกำรจริง 

งบประมำณ 

ที่ได้รับ 

(จ่ำยขำดเงินสะสม) 

งบประมำณที่

ด ำเนินกำรจริง 

เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ

โครงกำร) 

ผลที่ได้รับ 

จำกกำรด ำเนินงำน 

การพัฒนา

ด้านคุณภาพ

ชวีติและสังคม 

การศกึษา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์

การเรียน ศพด. 

14,400 

 

14,400 

 

- - จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน

ท่ีดมีคีุณภาพส าหรับ

เด็กเล็ก 

มอีุปกรณ์การเรียนท่ี

ดีมีคุณภาพส าหรับ

เด็กเล็ก 

 สาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบ้า 

47,000 37,275 - - ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

พษิสุนัขบ้าส าหรับหมา

แมว 

สุนัขและแมวได้รับ

การฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคพษิสุนัขบ้า 

  โครงการจัดตั้งศนูย์แยก

กักผู้ปว่ยโควดิ-19 ใน

ชุมชน 

20,000 17,760 - - เพือ่แยกผู้ป่วยท่ีติดเชื้อ

ไวรัสโควดิ-19 ออก

จากชุมชน 

สามารถควบคุมไมใ่ห้

ประชาชนในพื้นท่ีติด

เชื้อไวรัสโควดิ-19 

เพิ่มขึน้ 

  โครงการรณรงคป์้องกัน

และควบคุมโรค

ไข้เลือดออก 

50,000 10,800 - - ให้ความรู้และก าจัด

แหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ า

ยุงลาย 

ผู้ป่วยไข้โรค

เลอืดออกในพื้นท่ี

ลดลง 

  อุดหนุนส าหรับด าเนินงาน

ตามโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข 

160,000 160,000 - - เพื่อให้ประชาชนมี

คุณภาพชวีติและ

สุขภาพอนามัยท่ีดี 

ประชาชนมคีุณภาพ

ชวีติและสุขภาพ

อนามัยดีขึ้น 

  จัดซื้อเตียงพยาบาลรถ 

EMS 

45,000 36,000 - - เพื่อจัดซื้อเตยีง

พยาบาลส าหรับรถ 

EMS 

รถ EMS มคีวาม

พร้อมรองรับการให้ 

บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน 
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร 

 

งบประมำณ 

ที่ได้รับ

(ข้อบัญญัติ) 

งบประมำณที่

ด ำเนินกำรจริง 

งบประมำณ 

ที่ได้รับ 

(จ่ำยขำดเงินสะสม) 

งบประมำณที่

ด ำเนินกำรจริง 

เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ

โครงกำร) 

ผลที่ได้รับ 

จำกกำรด ำเนินงำน 

การพัฒนา

ด้านคุณภาพ

ชวีติและสังคม 

สังคม

สงเคราะห์ 

โครงการซอ่มแซมบ้าน

ผู้ด้อยโอกาส 

80,000 80,000 - - ซ่อมแซมบ้านผู้ดอ้ย 

โอกาส จ านวน 4 หลัง 

ผู้ดอ้ยโอกาสมี

คุณภาพชวีติท่ีดขีึน้ 

โครงการส่งเสรมิสนับสนุน

พัฒนาศักยภาพสตรแีละ

ครอบครัวในชุมชน 

30,000 30,000 - - เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนบทบาทสตรี 

สตรีมีบทบาทและ

เป็นท่ียอมของสังคม

มากขึน้ 

 โครงการโรงเรียน 

ผู้สูงอายุต าบลภูแลนคา 

50,000 ไมไ่ด้ใช้

งบประมาณ 

- - เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ท า

กิจกรรมร่วมกัน 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ

กายและสุขภาพใจ ดี

และมคีวามสุข 

 โครงการรถรับส่งเด็ก

เล็กยากจนและดอ้ย

โอกาส 

60,000 57,912 - - จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็ก

เล็กยากจนและด้อย

โอกาส 

เด็กเล็กยากจนและ

ด้อยโอกาสได้รับ

โอกาสทางการศึกษา 

 การศาสนา 

วัฒนธรรม 

และ

นันทนาการ 

โครงการฉลองอนุสาวรยี์

เจา้พ่อพระยาแล 

30,000 20,000 - - เพื่อให้ประชาชนมสี่วน

ร่วมในการฉลอง

อนุสาวรียเ์จ้าพอ่พระ

ยาแล 

ประชาชนได้มีสว่น

ร่วมในการฉลอง

อนุสาวรียเ์จ้าพอ่พระ

ยาแล 

 งบกลาง โครงการสนับสนุน

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพ (สปสช.) 

200,000 200,000 - - เพื่อให้ประชาชนต าบล

ภูแลนคาเข้าถึงการ

บริการด้านสาธารณสุข 

ประชาชนต าบลภูแลน

คาได้รับบริการด้าน

สาธารณสุขได้อยา่ง

ท่ัวถึง 
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร 

 

งบประมำณ 

ที่ได้รับ

(ข้อบัญญัติ) 

งบประมำณที่

ด ำเนินกำรจริง 

งบประมำณ 

ที่ได้รับ 

(จ่ำยขำดเงินสะสม) 

งบประมำณที่

ด ำเนินกำรจริง 

เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ

โครงกำร) 

ผลที่ได้รับ 

จำกกำรด ำเนินงำน 

การพัฒนา

ด้านคุณภาพ

ชวีติและสังคม 

งบกลาง เงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ

ผู้สูงอาย ุ

5,853,800 5,853,800 - - ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปี 

ขึน้ไป 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ

ชวีติท่ีดขีึน้ 

  เงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้

พิการ 

2,383,200 2,383,200 - - ผู้พิการต าบลภูแลนคา ผู้พิการมคีุณภาพ

ชวีติท่ีดขีึน้ 

  เงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้

ติดเชื้อ 

18,000 18,000 - - ผู้ป่วยตดิเชื้อต าบลภู

แลนคา 

ผู้ป่วยตดิเชื้อมี

คุณภาพชวีติท่ีดขีึน้ 

  เงินสมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชนต าบลภู

แลนคา 

73,000 73,000 - - เพือ่สนับสนุนเงินสมทบ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ต าบลภูแลนคา 

กองทุนสวัสดิการ

ชุมชนต าบลภูแลน

คามคีวามเข้มแข็ง 

การพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ

และส่งเสริม

อาชพี 

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน 

โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนกลุ่มอาชพีต าบล 

ภูแลนคา 

30,000 30,000 - - ฝึกอบรมการทอเสื่อกก สร้างอาชพีสร้าง

รายได้ให้แก่ชุมชน 

รวม 60 โครงกำร 12,826,535 12,605,885.91 3,427,200 3,396,900   
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ (งบกลำง) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
  

ยุทธศำสตร ์ แผนงำน 

โครงกำร 

เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ

โครงกำร) 

ผลกำรด ำเนินงำน 

งบประมำณ แหลง่ที่มำ 

ของ 

งบประมำณ 

งบประมำณที่

ได้รับ 

งบประมำณที่

ด ำเนินกำรจริง 

การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.สายเขาน้อย  

บ้านแกง้ยาว ม.2 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 1,656 เมตร 

หนา 0.15 เมตร  

ไหลท่างข้างละ 

0.30 เมตร 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

 

4,987,000 3,645,000 กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

รวม 1 โครงกำร   4,987,000 3,645,000  
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2. แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

 2.1 กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 

   2.1.1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา มีความสัมพันธ์กับ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/

จังหวัด ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด ได้แก่ 

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี  ความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ  ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวติให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ

พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมี

ประสิทธิภาพ 

2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20

ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ  ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวสู่

มาตรฐานสากล  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ชัยภูม ิ ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 

3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ความสอดคล้อง

กับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ  ตาม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตร์

ที่ 7 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีสว่นร่วมและยั่งยืน 

4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตรช์าติ 

20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ สอดคล้อง

กันกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ  ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและ

แข่งขันได้ อย่างยั่งยืน  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
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จังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กาลางทางการตลาด

และการเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน 

5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต ความสอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย์ สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ  ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพ

ชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูม ิ ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มคีุณภาพ 

6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและส่งเสริมอำชีพ ความสอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ  ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวติให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ

พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีด

ความสามารถด้านการเกษตร 

 1.1.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลภูแลนคำ 

1) วิสยัทัศน์ในกำรพัฒนำท้องถ่ิน  

   "กำรบริหำรอย่ำงมีส่วนร่วม  ส่งเสริมคุณภำพชวีิตที่ดี   

         มีกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เกษตรกรรมคุณภำพยั่งยืน" 

2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   

   ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

      ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

   ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

          ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน         

        ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติและสังคม 

         ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 

3) เป้ำประสงค์ 

 1. สนับสนุนระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  โดยให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการ

ปกครอง  

 2. บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวอย่างครบถ้วนและ

ยั่งยืน 

 3. พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพงึปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน 
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 4. ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีความ

สะดวกได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน

คมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 

 5. เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจด้านสุขภาพอนามัย ด้าน

สวัสดิการและสังคม ด้านกีฬาให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ 

 6. สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัวและ

ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือใน

การผลิตเพิ่มมูลคา่ของสนิค้า 

4) ตัวชี้วัด 

1. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆขององค์การบริหารส่วนต าบล 

2. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมในด้านต่างๆ 

3. จ านวนประชาชนที่ได้รับการบริการสาธารณะ จากองค์การบริหารส่วนต าบล 

4. จ านวนแหลง่ท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน 

5. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

6. จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

7. จ านวนถนนที่สรา้งได้มาตรฐาน 

8. จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 

9. จ านวนครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้ 

10. จ านวนแหลง่น้ าที่ใชป้ระโยชนใ์นการท าการเกษตร และการอุปโภคบริโภค 

11. จ านวนประชาชนที่ได้รับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

12. จ านวนประชาชนที่ได้รับความใส่ใจด้านสุขภาพ 

13. จ านวนประชาชนที่ได้รับสวัสดิการตามสิทธิที่ควรได้รับจากภาครัฐ 

14. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครัวเรือนและกลุ่มอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น 

5) ค่ำเป้ำหมำย 

1. การจัดการภาครัฐที่ดแีละมีสว่นร่วมจากทุกภาคส่วน 

2. แหลง่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน 

3. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่ 

4. การบริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานมคีวามปลอดภัย สะดวกและรวดเร็ว 

5. ประชาชนมคีุณภาพชวีิตที่ดี 

6. ประชาชนมศีักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
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6) กลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาได้ก าหนดกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศนข์ององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาที่ได้ก าหนดไว้  ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

กลยุทธ์  1. ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 

 2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มปีระสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 3. ส่งเสริมการพัฒนาจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ 1. พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานทางการท่องเที่ยว 

 2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยว 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 1. สร้างจิตส านึกและส่งเสริมให้ชุมชนมีสว่นร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู 

    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 3. ส่งเสริมและรณรงคก์ารก าจัดขยะมูลฝอย 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

กลยุทธ์ 1. การก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ราง 

                ระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 

 2. การขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าภายในหมูบ่้าน 

 3. การก่อสร้างขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา 

 4. การพัฒนาแหลง่น้ าเพื่อการเกษตรและการบริโภค-อุปโภค 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชวีิตและสังคม 

กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 2. พัฒนาและสง่เสริมการศกึษา 

 3. พัฒนาและสง่เสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข 
 4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 
 5. การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ และส่งเสรมิอำชีพ 

กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมศักยภาพและขดีความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

 2. ส่งเสริมการสรา้งงานสร้างอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชน 

 3. การใชท้ี่ดนิเพื่อการเกษตร 
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7) จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 

1. ประชาชนส่วนใหญ่มอีาชีพท าการเกษตรที่เป็นอาชีพหลัก   
2. มีภูมิประเทศและอากาศรวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การท าการเกษตร  
3. มีเส้นทางคมนาคมขนส่งเข้าออกพื้นที่การเกษตร สามารถติดต่อได้ตลอดพื้นที่ และ

มีถนนสายหลักตัดผา่น  
4. มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์   

ด้ วยสภาพพื้ นที่ อ งค์ การบริหารส่ วนต าบลภู แลนคาที่ มี ค วามอุดมสมบู รณ์  ทั้ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยที่เอื้อต่างๆ จึงเหมาะแก่การท าการเกษตร จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

(Positioning) ของต าบลภูแคนคา  

 พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการขยายตัวทางการเกษตร  

 เป็นชุมชนเกษตรกรรมก้าวหน้าและยั่งยืน 

 เป็นแหล่งผลติพืชผลการเกษตรคุณภาพ 

8) ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามี
ความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  
เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน 
สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนใหส้ามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วย
ฐานความรู ้เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพืน้ฐานการผลติและการบริโภคที่เป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อมซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 2.1.3 กำรวเิครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถ่ิน 

การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา (ใช้การ

วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, 

ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  ได้วิเคราะห์

ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาโอกาสการพัฒนาในอนาคต  โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT 

Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)  ดังนี้ 

 จุดแข็ง (S:Strength) 

 1. มีสภาพพื้นที่เหมาะสมในการท าการเกษตร สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด 

ได้แก่ ขา้ว มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา  
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 2. มีแหล่งน้ าธรรมชาติ เชน่ หว้ย หนอง คลอง บึง เพื่อท าการเกษตร 

 3. มีทรัพยากรป่าไม้ ภูเขา และมีน้ าชีไหลผ่านตอนบนเหมาะที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์  

 4. มทีรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ผักหวาน เห็ด หน่อไม้  เป็นต้น 

 5. มโีรงเรียนสถานศึกษาเพียงพอ สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างทั่วถึง 

 6. มีสถานบริการด้านสาธารณสุขและบุคลากร โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

จ านวน 2 แหง่ ส าหรับใหบ้ริการประชาชน 

 7. มีบริการรถหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินไว้คอยบริการผู้ป่วยหรือผู้ประสบเหตุในต าบล 

 8. มีที่พักสายตรวจ 1 แห่ง ส าหรับสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 

 9. มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนถึง  

ปัจจุบัน 

 10. ผูน้ าชุมชนสมานสามัคคีมีความรว่มมอืกันในการปกครองและการบริหารการพัฒนา 

 11. มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและ

แก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน 

 12. มีการประสานความร่วมมอืกันระหวา่งองค์การบริหารส่วนต าบลกับภาคีเครือข่าย 

 13. มีกลุ่ม/มวลชน/องค์กรตา่งๆ ที่เอื้อประโยชนใ์ห้กับคนในชุมชน 

 14. มีการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสรา้งรายได้เสริมภายในครัวเรือน 

 15. มีเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมตอ่ระหว่างหมูบ่้าน และต าบล  

 16. มีที่สาธารณประโยชน์ส าหรับพัฒนาเพื่อใชป้ระโยชน์ร่วมกันได้ในชุมชน 

 จุดอ่อน (W:Weakness) 

 1.  ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 

 2.  มีแหล่งต้นน้ าแตข่าดการพัฒนาระบบการกักเก็บที่ดที าให้น้ าไม่พอใช้ตลอดปี 

 3.  ขาดระบบการวางผังเมืองที่ได้มาตรฐาน 

 4.  เส้นทางคมนาคมยังไม่ได้มาตรฐาน 

 5.  ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการยังมไีม่เพียงพอ 

 6.  ประชาชนยังขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตน 

 7.  เด็กและเยาวชนบางสว่นที่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเสพสารเสพติด 

 8.  ปัญหาหนี้สนิในครัวเรือน 

 9.  ประชาชนขาดแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนในอัตราดอกเบีย้ต่ า 

 10. พืน้ที่การเกษตรส่วนใหญ่ไม่มเีอกสารสิทธิ์ 

 11. มีการบุกรุก รุกล้ าที่สาธารณประโยชน์ 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 34 
 

 12. ที่ดินส่วนใหญ่เป็นของ สปก.และป่าสงวนแห่งชาติ ถูกจ ากัดในด้านการพัฒนาเพื่อเพิ่ม

มูลค่าของที่ดิน เชน่ การพัฒนาด้านกิจการพาณิชย์ 

 13. ประชาชนยังมคี่านิยมที่ใชส้ารเคมีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

 14. แหลง่ท่องเที่ยวในพืน้ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก ขาดการบริหาร 

จัดการ 

 15. ขาดการส่งเสริมด้านการกีฬา  

 โอกำส (O:Opportunity) 

 1.  จังหวัดชัยภูมิสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ที่มี

แผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด 

 2.  มคีวามเหมาะสมในการลงทุนด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 3.  สามารถพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 
 4.  การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพิ่มโอกาสในการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ

ความต้องการของประชาชนท าใหชุ้มชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ดียิ่งขึ้น และมีอิสระในการบริหารจัดการในพื้นที่
มากขึ้น 
 5. รัฐบาลมีนโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
อย่างจริงจัง 

 อุปสรรค (T:Threat) 

 1.  การจัดสรรงบประมาณและระยะเวลาการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาด าเนินการ 

 2.  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
 3.  กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 4.  ปัจจัยการผลติในภาคเกษตรมรีาคาสูงขึ้น สง่ผลกระทบต่อการผลติภาคเกษตรและ

ความเป็นอยู่ของประชาชน 
 5. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า การลงทุนเพื่อการผลิตสูง 
 6.  ผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมอืงระดับประเทศ 
 7.  ปัญหาภัยคุกคามตา่งๆ จากการเปิดเสรีการคา้ในกลุ่มประเทศอาเซียน   

 8.  ปัญหาภัยธรรมชาติ 
 9.  การกระจายอ านาจยังไม่มปีระสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 10. ทัศนคตทิี่เหมาะสมต่อการพัฒนาของผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในเกณฑต์่ า 
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กำรวเิครำะห์เพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน     

ยุทธศำสตร์ชำติ  

20 ป ี

แผนพัฒนำ

เศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชำติ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศำสตร์จังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด/ภำค 

ยุทธศำสตร์จังหวัด 

 

ยุทธศำสตร์ของ 

องค์กรปกครองท้องถิ่น

ในเขตจงัหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศำสตร ์

องค์กำรบริหำร 

ส่วนต ำบลภแูลนคำ 

โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำ

ท้องถิ่น 

ตำมแผน ด ำเนินกำร

จริง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 

ด้านการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการ

บรหิารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 

การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย์ 

ประเด็นการพัฒนาที ่3 

ยกระดับการพัฒนา

คุณภาพชวีิต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  

การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิตให้มั่นคง

ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า

เศรษฐกจิพอเพียง   

 

ยุทธศาสตรท์ี ่8  

การบรหิารจัดการ

บ้านเมืองที่ดมี ี

ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  

การพัฒนาด้านการ

บรหิารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ี

43 4 

ยุทธศาสตรท์ี ่2  

ด้านการสรา้งความ 

สามารถในการ

แข่งขัน   

ยุทธศาสตรท์ี ่3  

การสรา้งความ

เข้มแข็งทางเศรษฐกจิ

และแข่งขันไดอ้ย่าง

ยั่งยนื  

 

-ประเด็นการพัฒนาที ่2

การพัฒนาอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว และ

ผลิตภัณฑ์ไหม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 

การบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยวสู่มาตรฐาน 

สากล 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 

การพัฒนาศักยภาพ

ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 

การพัฒนาด้าน 

การท่องเที่ยว 

7 - 
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ยุทธศำสตร์ชำติ  

20 ป ี

แผนพัฒนำ

เศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชำติ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศำสตร์จังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด/ภำค 

ยุทธศำสตร์จังหวัด 

 

ยุทธศำสตร์ของ 

องค์กรปกครองท้องถิ่น

ในเขตจงัหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศำสตร ์

องค์กำรบริหำร 

ส่วนต ำบลภแูลนคำ 

โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำ

ท้องถิ่น 

ตำมแผน ด ำเนินกำร

จริง 

ยุทธศาสตร์ที ่5  

ด้านการสรา้งการ

เติบโตบนคุณภาพ

ชีวติที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม   

ยุทธศาสตรท์ี ่4  

การเติบโตที่เป็นมติร

กับสิ่งแวดลอ้มเพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 สรา้ง

ความเข้มแข็งของ

ฐานเศรษฐกจิภายใน

ควบคูก่ับการแกป้ัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การ

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ

สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน

รว่มอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7  

การบรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน

รว่มและยัง่ยนื 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 

การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

16 3 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  

ด้านการสร้างความ 

ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร

แข่งขัน   

ยุทธศาสตรท์ี่ 7  

การพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานและระบบ 

โลจิสติกส์ 

ประเด็นการพัฒนาที ่1 

การพัฒนาขีด

ความสามารถเกษตร

อุตสาหกรรมครบวงจร 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 

การสร้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจฐานราก

แล ะแข่ งขั น ได้ อ ย่ า ง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี ่6 การ

พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

เพื่อรองรับการเป็นศูนย์

กาลางทางการตลาดและ

การเช่ือมโยงสู่ประเทศใน

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 

การพัฒนาด้าน

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

266 29 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  

ด้านการสร้างโอกาส

และความเสมอภาค

ทางสังคม  

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  

การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย์ 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 แก้ปัญหา

ความยาก 

จนและพัฒนาคุณภาพชวีิต

ผู้มีรายได้นอ้ยเพื่อลดความ

เหลื่อมล้ าทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การ

พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ

คุณภาพชีวิตให้มั่นคง

ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า

เศรษฐกจิพอเพียง 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 

การพัฒนาคนและสังคมที่

มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรท์ี ่5 

การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพ

ชีวติ 

64 23 
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ยุทธศำสตร์ชำติ  

20 ป ี

แผนพัฒนำ

เศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชำติ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศำสตร์จังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด/ภำค 

ยุทธศำสตร์จังหวัด 

 

ยุทธศำสตร์ของ 

องค์กรปกครองท้องถิ่น

ในเขตจงัหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศำสตร ์

องค์กำรบริหำร 

ส่วนต ำบลภแูลนคำ 

โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำ

ท้องถิ่น 

ตำมแผน ด ำเนินกำร

จริง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  

ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง

ความสามารถในการ

แข่งขัน  

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  

ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม

เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

และแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

-ประเด็นการพัฒนาที ่1 

การพัฒนาขีด

ความสามารถเกษตร

อุตสาหกรรมครบวงจร 

-ประเด็นการพัฒนาที ่3 

ยกระดับการพัฒนา

คุณภาพชีวติ 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การ

พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ

คุณภาพชีวิตให้มั่นคง

ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า

เศรษฐกจิพอเพียง 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่3  

การพัฒนาศักยภาพและ

ขีดความสามารถดาน

การเกษตร 

ยุทธศาสตรท์ี ่6 

การพัฒนาด้าน

เศรษฐกจิและ

ส่งเสรมิอาชีพ 

13 1 

     รวม 409 60 
    

    

1. โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน 60  โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 409  โครงการ  

2. โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการจริง 60 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 14.67 ของจ านวนโครงการที่

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการ 349 โครงการ หรือ

คิดเป็นรอ้ยละ 85.33 ของจ านวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

3. จ านวนยุทธศาสตรท์ี่ไม่สามารถด าเนินการได้ ได้แก่  ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  
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2.2  กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนงำน 

ยุทธศำสตร ์

 

ด้ำน แผนงำน หน่วยงำนรับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงำนสนับสนุน ด ำเนินกำรจรงิ 

จ ำนวน

โครงกำร 

จ ำนวนเงนิ 

(บำท) 

ยุทธศาสตรท์ี ่1  

การพัฒนาด้านการ

บรหิารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ี

-บรหิารทั่วไป 

 

-บรกิารชุมชนและ

สังคม 

-บรหิารงานทั่วไป 

-รักษาความสงบภายใน 

-สรา้งความเข้มแขง็ของชุมชน 

ส านักปลดั กองสวัสดิการ 

 

4 322,128.45 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 

การพัฒนาด้าน 

การท่องเที่ยว 

-บรกิารชุมชนและ

สังคม 

-แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

-แผนงานเคหะและชุมชน 

-แผนงานอตุสาหกรรมและ

การโยธา 

- - - - 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 

การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

-บรหิารทั่วไป 

-บรกิารชุมชนและ

สังคม 

-การเศรษฐกจิ 

-รักษาความสงบภายใน 

-เคหะและชุมชน 

-สรา้งความเข้มแขง็ของชุมชน 

-การเกษตร 

-สาธารณสุข 

ส านักปลดั กองช่าง 3 22,048 
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ยุทธศำสตร ์

 

ด้ำน แผนงำน หน่วยงำนรับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงำนสนับสนุน ด ำเนินกำรจรงิ 

จ ำนวน

โครงกำร 

จ ำนวนเงนิ 

(บำท) 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 

การพัฒนาด้าน

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

-บรกิารชุมชนและ

สังคม 

-การเศรษฐกจิ 

-เคหะและชุมชน 

 

-การเกษตร 

กองช่าง - 29 3,396,900 

ยุทธศาสตรท์ี ่5 

การพัฒนาด้านสงัคม

และคุณภาพชวีิต 

-บรกิารชุมชนและ

สังคม 

 

 

 

-การด าเนินงานอื่น 

-การศึกษา 

-สาธารณสุข 

-สังคมสงเคราะห ์

-การศาสนา วัฒนาธรรมและ

นันทนาการ 

-งบกลาง 

กองการศึกษา 

ส านักปลดั 

กองสวัสดิการสงัคม 

 

- 23 12,230,709.46 

ยุทธศาสตรท์ี ่6 

การพัฒนาด้าน

เศรษฐกจิและส่งเสรมิ

อาชีพ 

-ด้านบรกิารชุมชน

และสงัคม 

-การเศรษฐกจิ 

-สรา้งความเข้มแขง็ของชุมชน 

 

-การเกษตร 

ส านักปลดั กองสวัสดิการสงัคม 1 30,000 

    รวม 60 16,002,785.91 
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2.3 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล          

  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล  การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการ

พัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด

หรอืไม่ และโครงการพัฒนาน้ันประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด   

  กำรติดตำม (Monitoring) การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติ

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ถึงระยะใดแล้ว ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หรือไม่ แผนด าเนินงานก็จะเป็น

เครื่องมือส าคัญในการตดิตามผลการด าเนนิงาน   

  กำรประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีเกณฑ์

มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความ

ชัดเจน เป็นระบบ มมีาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑท์ี่ส าคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑก์าร

ประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของ

งาน/โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการด าเนินการตอ่ไปหรือ

ยุติการด าเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและ

ประเมินผลโครงการโดยก าหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการ

ด าเนินกิจกรรม/โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลการด าเนิน/

โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการด าเนินการ

กิจกรรมตามแผนงาน/โครงการในขณะที่ท าการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนิน

โครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้  

  กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน มีขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรดังน้ี     

  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อ

ก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการ

พัฒนาท้องถิ่น ดังนี้     

  1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจ

ก าหนดแนวทางในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้   

 1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร ์แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด  

 2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการด าเนินกิจกรรมของหนหน่วยงาน  

 3. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการตดิตามผล (Monitoring)  

 4. ประสิทธิภาพ  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมี

การประเมนิประสิทธิภาพ  
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 5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ  

 6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท ากิจกรรมที่มีต่อ

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมนิผลผลติที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม  

 7. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรอือาจเลือกใช้ในบางแนวทางใน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและ

สามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะ

พิจารณา 

   1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา

ตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้   

 1. การประเมนิผลกระบวนการหรอืการประเมนิประสิทธิภาพ  

 2. การประเมนิผลโครงการหรอืการประเมนิ  

 3. การประเมนิผลกระทบ    

  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและ

ประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตาม

และประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดย

สามารถติดตามและประเมินผล ได้ตัง้แต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนนิงานจนสิ้นสุดโครงการฯ   

ขั้นตอนที่  4  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลใหป้ระชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง   

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น 

หรือข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้ องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อ

ผูบ้ริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

2.4 ก ำหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล           

   ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก าหนดเครือ่งมอืที่ใชใ้นการตดิตามและประเมินผล ดังนี้    

1. การใช้แบบสอบถาม  

2. การสัมภาษณ์มแีบบสอบถาม  

3. การสังเกต หรอืการสนทนากลุ่ม 
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2.5 แบบส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผล      

  แบบที่ 1   

  เรื่องที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบ

ประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  เรื่องที่ 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตรเ์พื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  เรื่องที่ 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

แบบประเมินทั้ง 3 เรื่องจะท าการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา

ท้องถิ่นแล้ว 

  แบบที่  2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้

แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่ม

ตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสที่ 1,(เดือนมกราคม-มีนาคม) ไตรมาสที่ 2, 

(เดือนเมษายน - มิถุนายน) ไตรมาสที่ 3 และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสที่ 4 

  แบบที่ 3  แบบที่ 3/1แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบ

ประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

ยุทธศาสตรท์ี่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิน้สุดปีงบประมาณ 
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1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถ่ิน 

  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์ 

  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตรข์ององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  เป็นดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐำนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น   

20 18 90.00 

2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ  20 17.5 87.50 

3 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย  60 52 86.67 

    3.๑ ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 10 9 90.00 

    3.2 ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด 

10 9 90.00 

    3.๓ ยุทธศาสตรจ์ังหวัด   10 9 90.00 

    3.๔ วิสัยทัศน ์ 5 4 80.00 

    3.๕ กลยุทธ ์ 5 4 80.00 

    3.๖ เป้าประสงคข์องแตล่ะประเด็นกลยุทธ์ 5 4 80.00 

    3.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 4 80.00 

    3.๘ แผนงาน 5 5 100.00 

    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 5 4 80.00 

     

รวมคะแนน  ๑๐๐ 87 87.00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 3 ผลกำรวเิครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
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1.2  ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 

      รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาในแต่ละประเด็น 

เป็นดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและขอ้มลูพืน้ฐานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล

ภูแลนคา 
20 

 

  

  1.1 ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ทีต่ั้งของหมู่บา้น/ชุมชน/

ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลกัษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 

ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม ้ฯลฯ ดา้นการเมือง/

การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตัง้ ฯลฯ 

3 3 100.00 

 1.2 ข้อมลูเก่ียวกับดา้นการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ

ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมลูเก่ียวกับจ านวน

ประชาชน และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100.00 

1.3 ข้อมลูเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ์ฯลฯ 
2 1.5 75.00 

1.4 ข้อมลูเก่ียวกับระบบบรกิารพื้นฐาน เชน่ การคมนาคมขนส่ง 

การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
2 2 100.00 

1.5 ข้อมลูเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน่ การเกษตร การประมง 

การปศุสัตว์ การบรกิาร การทอ่งเที่ยว อุตสาหกรรม การ

พาณิชย์/ กลุม่อาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

2 1.5 75.00 

1.6 ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถอื

ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

สินคา้พืน้เมอืง และของที่ระลกึ ฯลฯ และอื่นๆ 

2 2 100.00 

1.7 ข้อมลูเก่ียวกับทรัพยากร ธรรมชาติ เชน่ น้ า ป่าไม ้ภูเขา 

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1.5 75.00 

 1.8 การส ารวจและจัดเก็บขอ้มูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น หรอืการใชข้้อมลู จปฐ. 

2 1.5 75.00 

 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วธิีการ และการด าเนิน 

การประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ รว่มท า 

รว่มตัดสนิใจ รว่มตรวจสอบ รว่มรับประโยชน์ ร่วมแก ้ปัญหา 

ปรกึษา หารือ แลกเปลีย่นเรียนรู ้เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนา

ท้องถิ่นตามอ านาจหนา้ที่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 3 100.00 

 รวม 20 18 90.00 
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  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

  พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม  ครบถ้วนทั้งข้อมูลด้านกายภาพ ภูมิศาสตร์ต่างๆ  

การเมืองการปกครอง  สภาพสังคม   บริการพื้นฐานในพื้นที่  ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวัฒนธรรม            

ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานขอ้มูลที่ส าคัญอื่นๆ  
 

1.3 กำรวเิครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 20   

 2.1 การวเิคราะห์ที่ครอบคลมุความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตรจ์งัหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถงึความเชื่อมโยงแผน 

ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ีแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ 

และ Thailand 4.0 

5 5 100.00 

2.2 การวเิคราะห์การใช้ผังเมอืงรวมหรอืผงัเมืองเฉพาะและการ

บังคับใช้ผลของการบังคับใชส้ภาพการณท์ี่เกดิขึน้ตอ่การพฒันา

ท้องถิ่น 

3 2 66.67 

2.3 การวเิคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา

สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  

เทคโนโลยี จารตีประเพณี วฒันธรรม ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น เป็นต้น 

3 2.5 83.33 

2.4 การวเิคราะห์ทางเศรษฐกจิ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ

ส่งเสรมิอาชีพ กลุม่อาชีพ กลุม่ทางสังคม การพัฒนาอาชพีและกลุ่ม

ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ทั่วไป  เป็นต้น 

3 2.5 83.33 

2.5 การวเิคราะห์สิ่งแวดลอ้ม พืน้ทีส่ีเขียว ธรรมชาตติ่างๆ ทาง

ภูมิศาสตร ์กระบวนการหรือสิ่งที่เกดิขึน้ การประดิษฐ์มีผลต่อ

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3 2.5 8.33 

 2.6 ผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน

ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 

SWOT Analysis ที่อาจส่งผลตอ่การด าเนนิงานได้แก ่ 

S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 

(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

3 3 100.00 

รวม 20 17.5 87.50 
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  สรุปความเห็นและขอ้เสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ 

  ข้อมูลการวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ได้มีการ

น าเสนอข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการน าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพี่อวางแผน

พัฒนาท้องถิ่น 
 

1.4 ยุทธศำสตร์ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

3 ยุทธศำสตร ์ 60   

 3.1 ยุทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลภูแลนคาสอดคล้อง

กับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของทอ้งถิ่น ประเดน็ปัญหา

การพัฒนาและแนวทางการพฒันาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรข์อง

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน

ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ีแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ 

และ Thailand 4.0 

10 9 90.00 

3.2 ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด  

สอดคลอ้งและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของ

ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารฐั แผน

ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ีแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคม 

แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

10 9 90.00 

 3.3 ยุทธศาสตรจ์ังหวดั 

สอดคลอ้งกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตรพ์ัฒนาภาค 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิแผนบริหารราชการ

แผน่ดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร ์คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก

ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรช์าติ 20ปี และ Thailand4.0 

10 9 90.00 

 3.4 วิสัยทัศน ์

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

ภูแลนคาตอ้งการจะเปน็หรอืบรรลุถงึอนาคตอย่างชัดเจนสอดคล้อง

กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององคก์ารบรหิาร 

ส่วนต าบลภูแลนคา และสัมพนัธ์กับโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 

5 4 80.00 

 3.5 กลยุทธ ์

แสดงให้เหน็ช่องทาง วธิีการ ภารกิจหรอืสิ่งทีต่้องท าตามอ านาจ

หน้าที่ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลภูแลนคาที่จะน าไปสู่การบรรลุ

วิสัยทัศน์ หรอืแสดงให้เห็นถงึความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้

บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 4 80.00 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 47 
 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

 3.6 เป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงคข์องแต่ละประเดน็กลยุทธ์มีความสอดคล้องและ

สนับสนุนตอ่กลยุทธ์ที่จะเกดิขึน้ มุง่หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

5 4 80.00 

 3.7 จุดยนืทางยุทธศาสตร ์(Positioning) 

ความมุ่งมัน่อนัแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ

วิสัยทัศน์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ

พืน้ที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์

5 4 80.00 

 3.8 แผนงาน 

แผนงานหรอืจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด

จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึง่หรอืแผนงานที่เกดิจากเป้าประสงค ์

ตัวชีว้ัด คา่เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ

ยุทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลภูแลนคาทีม่ีความชัดเจน 

น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย

ระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดงักล่าว 

5 5 100.00 

 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองคร์วมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกดิผลผลิต/

โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าติ 20ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/

แผนพัฒนากลุ่มจงัหวดั/แผนพัฒนาจังหวดั ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 4 80.00 

รวม 60 52 86.67 

 

  สรุปความเห็นและขอ้เสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร ์

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา มีความสัมพันธ์กับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตรก์ลุ่มจังหวัด/จังหวัด 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูม ิ

   

 

 

 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 48 
 

2. ผลกำรพจิำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถ่ิน 

  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงกำร 

  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา เป็นดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

1  กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพฒันำ 10 9 90.00 

2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิน่ไปปฏบิัติในเชิง

ปริมำณ  

10 6.5 65.00 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิน่ไปปฏบิัติในเชิง

คุณภำพ  

10 7 70.00 

4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 10 9 90.00 

5 โครงกำรพัฒนำ ประกอบด้วย 60 51 85.00 

 5.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100.00 

 5.2 ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ 5 4 80.00 

 5.๓ เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่

การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง   

5 4 80.00 

 5.๔ โครงการมีความสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี 5 4 80.00 

 5.๕ เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคลอ้งกบั

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ 

5 4 80.00 

 5.๖ โครงการมีความสอดคลอ้งกับ Thailand 4.0 5 4 80.00 

 5.๗ โครงการสอดคล้องกับยทุธศาสตรจ์ังหวดั 5 5 100.00 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรอืการเสรมิสรา้งให้

ประเทศชาติมั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยนื ภายใต้หลักประชารัฐ 

5 4 80.00 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

5 4 80.00 

 5.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวธิีการ

งบประมาณ 

5 4 80.00 

 5.๑1 มีการก าหนดตัวชีว้ัด (KPI) และสอดคล้องกับ

วัตถุประสงคแ์ละผลที่คาดวา่จะได้รับ 

5 4 80.00 

 5.๑2 ผลที่คาดวา่จะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 5 100.00 

รวมคะแนน  100 82.5 82.50 
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 2.2  กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 

   รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาในแตล่ะประเด็น เป็นดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบลภูแลนคา (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 

(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง

ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกจิ ด้านสังคม ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม) 

10 9  

รวม 10 9  
   

  สรุปความเห็นและขอ้เสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณก์ารพัฒนา 

 การจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ใช้การวิเคราะห์  SWOT 

Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มี

ผลต่อการพัฒนา มาพิจารณาในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

2.3   กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปรมิำณ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง

ปรมิำณ 

2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลใน

เชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ 

ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่

จ านวนที่ด าเนินการจรงิตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่

สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม

อ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 

10 

 

5 

 

 

2.5 

 

 

50.00 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีก่ระทบ (Impact) โครงการที่

ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 
5 4 80.00 

รวม 10 6.5 65.00 
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  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป

ปฏิบัติในเชงิปริมาณ 

  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ถือว่า

สามารถน าไปปฏิบัติได้นอ้ยมากเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการพัฒนาทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 

 2.4 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ  

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง

คุณภำพ 

3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ

การน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 

กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อความ

ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่

หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์  การ

ด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 

สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก

ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่

ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ

ส่วนราชการหรอืหน่วยงาน 

10 

 

5 

 

 

4 

 

 

80.00 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่

ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
5 3 60.00 

รวม 10 7 70.00 

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป

ปฏิบัติในเชงิคุณภาพ 

  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

โครงการพัฒนาที่ได้ด าเนินการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ การด าเนินงาน

เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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2.5 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกดิจากด้านต่าง ๆ มีความ

สอดคลอ้งกับยุทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลภูแลน

คาในมิตติ่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาทอ้งถิ่นโดย

ใช้ SWOT Analysis/Demand  (Demand Analysis) / Global 

Demand/Trend หรอืหลักการบูรณาการ (Integration) กับ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ีพื้นที่ตดิต่อกัน 

10 

5 

 

5 

 

100.00 

4.2  วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับการ

แก้ไขปัญหาความยากจน   หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกจิพอเพียงท้องถิ่น        

(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

5 4 80.00 

รวม 10 9 90.00 
 

สรุปความเห็นและขอ้เสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลภู

แลนคาในมิตติ่าง ๆ และน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 2.6 โครงกำรพัฒนำ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

5 โครงกำรพัฒนำ 60   

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาและด าเนินการเพื่อให้การ

พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาท่ี

ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้ว

เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 100.00 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 

มี วัตถุ ประสงค์ ชั ด เจน (clear objective) โครงการต้ องก าหนด

วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ

หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนนิงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

มคีวามเป็นไปได้ชัดเจน มลีักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4 80.00 
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกตอ้ง 

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมาย

ต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี

ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลา

ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน  เร่ิมต้นในช่วง

เวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก

กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย

หลัก ใครคอืกลุม่เป้าหมายรอง 

 

5 4 80.00 

 5.4 โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

 

5 4 80.00 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน

เป็นศูนยก์ลางการพัฒนา (3) ยดึวสิัยทัศนภ์ายใตยุ้ทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 

(4) ยดึเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยดึหลักการน าไปสู่การ

ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ี

เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ

ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง

สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  

การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 

การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ  

 

 

5 ๔ 80.00 
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

 5.6 โครงการมคีวามสอดคล้องกับ Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

เศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน

ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 

โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน

ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลย ี

ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ

ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติม

เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง

เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 

วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4 80.00 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ

แผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น

เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน

ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง

เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 

 

5 100.00 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยนืภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน

ด าเนนิการเองหรือร่วมด าเนนิการ เป็นโครงการตอ่ยอดและขยายได้ เป็น

โครงการท่ีประชาชนตอ้งการเพื่อให้เกิดความยั่งยนื ซึ่งมีลักษณะท่ีจะให้

ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 

(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 4 80.00 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการใน

การจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี

ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 

ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

 

5 4 80.00 
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวธีิการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ

ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง

ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง

ประจักษ ์ 

5 4 80.00 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

และผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI)  

ท่ีสามารถวดัได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 

(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได ้เชน่ การ

ก าหนดความพงึพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอนัเกิดจากผลของ

วัตถุประสงค์ท่ีเกดิท่ีสิ่งท่ีได้รับ    (การคาดการณ ์คาดวา่จะได้รับ) 

5 4 80.00 

 5.12 ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ

พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลท่ี

เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ

เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ

เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2 ) วัดและ

ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนนิงาน

อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) 

เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง

บอกเวลาได้ 

5 5 100.00 

รวม 60 51 85.00 

   
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 

โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ในการจัดท ารายละเอียดของโครงการ

พัฒนา มีความชัดเจนของชื่อโครงการ การก าหนดวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับโครงการ เป้าหมายมี

ความชัดเจนสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตัวโครงการมีความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์จังหวัด งบประมาณโครงการมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย มีการ

ก าหนดตัวชี้วัด (KPI) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ และผลที่คาดว่าจะได้รับ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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3. กำรวเิครำะห์เชิงปริมำณและกำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม/สัมภำษณ์ 

 3.1.1. จ ำนวนประชำกรที่ท ำแบบประเมิน จ ำนวน  100 คน 

  1)  เพศชาย จ านวน 44 คน 

  2)  เพศหญิง จ านวน 56 คน 
  

 3.1.2. อำยุ 

  1)  ต่ ากว่า 20 ปี  จ านวน 4   คน 

  2)  ระหว่าง 20 - 30 ปี จ านวน 10   คน 

  3)  ระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 19 คน 

  4)  ระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 29 คน 

  5)  ระหว่าง 51 - 60 ปี จ านวน 22 คน 

  6)  มากกว่า 60 ปี  จ านวน 16   คน 
 

 3.1.3. กำรศึกษำ 

  1) ประถมศึกษา   จ านวน  34 คน 

  2)  มัธยมศกึษา/ ปวช./ ปวส./ เทียบเท่า จ านวน  46 คน 

  3)  ปริญญาตรี    จ านวน  20 คน 

  4)  สูงกว่าปริญญาตรี   จ านวน    -  คน 
 

 3.1.4. อำชีพ 

   1) รับราชการ    จ านวน   6 คน 

  2)  เอกชน/ รัฐวิสาหกิจ   จ านวน   4 คน 

  3)  ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน   5 คน 

  4)  รับจ้าง    จ านวน 22 คน 

  5)  เกษตรกร    จ านวน 57 คน 

  6)  นักเรียน/ นักศึกษา   จ านวน   4 คน 

  7)  อื่นๆ     จ านวน   2 คน 
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3.2 ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำน 

            3.2.1 ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 

ประเด็น พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในโครงการ/กิจรรม 46.54% 53.46% - 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 

40.33% 57.67% 2.00% 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/

กิจกรรม 

43.27% 56.73% - 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ

สาธารณะ 

42.30% 56.67% 1.03% 

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 24.25% 73.42% 2.33% 

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 30.68% 68.08% 1.24% 

7. ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 41.33% 58.67% - 

8.ประโยชนที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 47.73% 52.27% - 

ภำพรวม 39.55% 59.62% 0.83% 
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3.2.2  ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนในแต่ละยุทธศำสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ 

ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรว่มในโครงการ/กจิรรม 8.52 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมูลของโครงการ/กจิกรรม 7.89 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม 8.45 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมต่อสาธารณะ 8.12 

5. มีความโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 7.54 

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.01 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา 8.30 

8.ประโยชนที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 8.33 

ภำพรวม 8.15 
 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 

ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 

- ไม่ได้ด ำเนินกำร – 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรว่มในโครงการ/กจิรรม 8.62 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมูลของโครงการ/กจิกรรม 7.90 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม 8.38 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมต่อสาธารณะ 7.82 

5. มีความโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 8.35 

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.74 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา 8.17 

8.ประโยชนที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 8.28 

รวมคะแนน 8.28 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 

ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในโครงการ/กิจรรม 8.32 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.52 

3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.41 

4. มกีารรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่สาธารณะ 8.44 

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.86 

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.97 

7. ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.65 

8.ประโยชนที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.52 

รวมคะแนน 8.34 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชวีิต 

ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในโครงการ/กิจรรม 8.82 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.51 

3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.57 

4. มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่สาธารณะ 8.20 

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.06 

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.45 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.29 

8.ประโยชนที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.36 

รวมคะแนน 8.41 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 

ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในโครงการ/กิจรรม 7.82 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.85 

3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.53 

4. มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่สาธารณะ 7.88 

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.23 

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.36 

7. ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.14 

8.ประโยชนที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.28 

รวมคะแนน 8.14 
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     3.3 สรุปโครงกำรพัฒนำทั้งหมดที่ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

ล ำดับ โครงกำร 

งบประมำณ ร้อยละที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจรงิ 
ตำม

แผนพัฒนำ 

ด ำเนิน 

กำรจรงิ 

1 โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิก

สภา อบต. 

300,000 260,788.45 0.97 1.63 

2 โครงการจัดตั้งจดุตรวจช่วง

เทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปี

ใหม ่

50,000 27,340 0.10 0.17 

3 อุดหนุนโครงการบรหิารงานของ

สถานที่กลางศนูย์ปฏิบตัิการรว่มใน

การช่วยเหลือประชาชนของ อปท.

อ าเภอบา้นเขว้า 

40,000 35,000 0.13 0.22 

4 โครงการส่งเสรมิการคัดแยกขยะ 150,000 12,488 0.05 0.08 

5 โครงการเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 100,000 4,760 0.02 0.03 

6 โครงการก่อสรา้งฝายชะลอน้ า 

(โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งฝาย) 

150,000 4,800 0.02 0.03 

7 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สาย

บ้านนางตุ-๊บ้านนางบุญเฮยีง 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

220,000 168,000 0.62 1.05 

8 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สาย

บ้านนายโอด-ถนนลาดยาง  

(คุม้น้อย) บ้านหว้าเฒ่า ม.1 

300,000 103,000 0.38 0.64 

9 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย

บ้านหว้าเฒา่ ม.1-บ้านตาดพฒันา 

200,000 31,000 0.11 0.19 

10 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรังสาย 

บ้านนายสุวิทย์ คะใจ-ถนน ทช.ชย.

3019 บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

100,000 68,000 0.25 0.42 

11 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย 

เขาดิน-ตากแป้ง บ้านหวา้เฒ่า ม.1 

100,000 78,000 0.29 0.49 

12 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย 

เขาน้อย บ้านแก้งยาง ม.2 

200,000 185,000 0.69 1.16 
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ล ำดับ โครงกำร 

งบประมำณ ร้อยละที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจรงิ 
ตำม

แผนพัฒนำ 

ด ำเนิน 

กำรจรงิ 

13 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายไร่

นายอรุณ-ไรน่ายไซร ้บ้านแก้งยาว 

ม.2 

100,000 52,000 0.19 0.32 

14 โครงการก่อสรา้งถนนดินสายไร่ 

นางใย วรรณมาตร-ล าห้วยยางง ู

บ้านแก้งยาว ม.2 

175,000 72,000 0.27 0.45 

15 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สาย

บ้านนายมงคล-ไรน่ายพิทักษ ์

บ้านแก้งยาว ม.2 

98,000 97,000 0.36 0.61 

16 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย 

แก้งยาว-ชีลองใต ้บ้านแก้งยาว ม.2 

100,000 26,000 0.10 0.16 

17 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สาย

บ้านนางหมัด บึงออ้ บา้นห้วยน้ าค า 

ม.3 

166,000 165,000 0.61 1.03 

18 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายไร่

นายหมั่น นามหนองอ้อ บ้านห้วย

น้ าค า ม.3 

343,000 336,000 1.25 2.10 

19 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรังสาย 

ซอยซึ่งเสน บา้นนาอินทรแ์ตง่ ม.4 

73,500 73,000 0.27 0.46 

20 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สาย 

ที่ท าการ อบต.ภูแลนคา- 

บ้านนาอินทรแ์ตง่ ม.4 

5,500,000 105,000 0.39 0.66 

21 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สาย

ทางเข้าเมรุ บา้นนาอนิทรแ์ต่ง ม.4 

300,000 103,000 0.38 0.64 

22 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายที่

นายสนิท-ที่นายพิษณ ุศรีประทุม 

บ้านนาอินทรแ์ตง่ ม.4 

100,000 29,000 0.11 0.18 

23 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายไร่

นายมงคล-ไรน่ายทองรัตน ์ 

บ้านนาอินทรแ์ตง่ ม.4 

100,000 36,000 1.33 0.22 
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ล ำดับ โครงกำร 

งบประมำณ ร้อยละที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจรงิ 
ตำม

แผนพัฒนำ 

ด ำเนิน 

กำรจรงิ 

24 โครงการก่อสรา้งถนนดินสายคุม้

จ้อง-ที่ดินนายบัวล ี(เรียบเขาจ้อง) 

บ้านซับปลากัง้ ม.5 

350,000 275,000 1.02 1.72 

25 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สาย 

คุม้อุดมสุข-สระหนองกระทุ่ม 

บ้านซับปลากัง้ ม.5 

300,000 103,000 0.38 0.64 

26 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย

บ้านนายบรรเลง-บ้านนางจูม พรมบุ 

บ้านซับปลากัง้ ม.5 

45,000 44,000 0.16 0.27 

27 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย 

ชีบน-โนนนาพวง บา้นชีบน ม.6 

82,000 82,000 0.30 0.51 

28 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สาย

ศาลากลางบา้น บ้านชีบน ม.6 

285,000 200,000 0.74 1.25 

29 โครงการก่อสรา้งกลอ่งดักน้ า คสล. 

บรเิวณสระน้ าสาธารณะ บา้นชีบน 

ม.6 

200,000 92,900 0.34 0.58 

30 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายที่

นายอนันต์ เตา้ชัยภมูิ (เลยีบเขา

ไดโนเสาร์) บ้านโนนเหลือ่ม ม.7 

200,000 106,000 0.39 0.66 

31 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย 

โนนเหลื่อม-ห้วยถ้ าเต่า  

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

100,000 156,000 0.58 0.97 

32 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายคุม้

โนนม่วง-ห้วยถ้ าเต่า บ้านโนนเหลื่อม  

ม.7 

2,100,000 248,000 0.92 1.55 

33 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สาย

บ้านนายอมตะ บ้านป่าปอแดง ม.8 

281,800 281,000 1.04 1.76 

34 โครงการวางท่อระบายน้ าพรอ้ม

กล่องดักน้ า คสล.สระน้ าสาธารณะ 

บ้านป่าปอแดง ม.8 

250,000 68,800 0.25 0.43 
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ล ำดับ โครงกำร 

งบประมำณ ร้อยละที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจรงิ 
ตำม

แผนพัฒนำ 

ด ำเนิน 

กำรจรงิ 

35 โครงการปรับปรุงระบบประปา

หมู่บา้น บ้านป่าปอแดง ม.8 

200,000 13,200 0.05 0.08 

36 โครงการอาหารกลางวนัส าหรับ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

450,000 364,707 1.35 2.28 

37 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันแก่

โรงเรยีนสงักัด สพฐ. 

2,100,000 1,748,691 6.48 10.93 

38 โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรยีน ศพด. 

35,000 

 

27,950 0.10 0.17 

39 โครงการอาหารเสรมิ (นม) 1,200,000 938,814.46 3.48 5.87 

40 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด. 270,000 122,400 0.45 0.76 

41 โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน 

ศพด. 

23,000 

 

21,600 0.08 0.13 

42 โครงการจัดซื้อหนงัสอืเรียน ศพด. 16,000 14,400 0.05 0.09 

43 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรยีน 

ศพด. 

16,000 

 

14,400 0.05 0.09 

44 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

40,000 37,275 0.14 0.23 

45 โครงการจัดตั้งศนูย์แยกกักผูป้่วยโค

วิด-19 ในชุมชน 

120,000 17,760 0.07 0.11 

46 โครงการรณรงคป์้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

50,000 10,800 0.04 0.07 

47 อุดหนุนส าหรับด าเนินงานตาม

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข 

160,000 160,000 0.59 1.00 

48 จัดซื้อเตียงพยาบาลรถ EMS 45,000 36,000 0.13 0.22 

49 โครงการซอ่มแซมบ้าน

ผู้ด้อยโอกาส 

80,000 80,000 0.30 0.50 

50 โครงการส่งเสรมิสนับสนุนพฒันา

ศักยภาพสตรแีละครอบครัวใน

ชุมชน 

60,000 30,000 0.11 0.19 
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ล ำดับ โครงกำร 

งบประมำณ ร้อยละที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจรงิ 
ตำม

แผนพัฒนำ 

ด ำเนิน 

กำรจรงิ 

51 โครงการรถรับส่งเด็กเล็กยากจน

และดอ้ยโอกาส 

190,000 57,912 0.21 0.36 

52 โครงการฉลองอนุสาวรยี์เจ้าพ่อ

พระยาแล 

140,000 20,000 0.07 0.12 

53 โครงการสนับสนุนกองทุน

หลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 

300,000 200,000 0.74 1.25 

54 เงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผูส้งูอายุ 5,700,000 5,853,800 21.69 36.58 

55 เงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผูพ้ิการ 2,500,000 2,383,200 8.83 14.89 

56 เงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผูต้ดิเชือ้ 18,000 18,000 0.07 0.11 

57 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

ต าบลภูแลนคา 

50,000 73,000 0.27 0.46 

58 โครงการส่งเสรมิและสนับสนนุกลุ่ม

อาชีพต าบลภูแลนคา 

60,000 30,000 0.11 0.19 

  26,982,300 16,002,785.91 100.00 100.00 
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4. สรุปผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ปีงบประมำณ 

พ.ศ.2565  

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยการประเมินผลจากการที่ได้รับ

งบประมาณในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 สามารถสรุปได้  ดังนี ้

๑.๑  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มี

ทั้งหมด 409 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิน้ 90,104,000 บาท 

๑.๒  โครงการที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 60โครงการ คิดเป็นร้อย

ละ 14 .67  ของโครงการตามแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น  งบประมาณที่ ด า เนิ นการจริงรวมทั้ งสิ้ น 

16,002,785.91 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 17.76 ของงบประมาณที่ตัง้ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.3 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 349 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 85.33 ของโครงการ

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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1. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถ่ินในภำพรวม 

 1.1 ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ 

  1.1.1 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

   - องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาได้ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อก าหนด  ประกาศและ

ค าสั่งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตลอดจนเป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผูบ้ริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕62   

   - มีการจัดตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่เพื่อเฝา้ระวังและป้องกันอุบัติเหตุ

บนท้องถนน  

   - มีการจัดท าการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการ

และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบาย

กระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

  1.1.2 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

   ไม่มผีลด าเนินการ 

  1.1.3 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   - องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาได้สง่เสริมการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณขยะ 

   - มีการปลูกต้นไม้เพิ่มพืน้ที่สีเขียว ท าให้มตี้นไมเ้พิ่มขึน้ช่วยใหเ้กิดความชุ่มช้ืนและร่มรื่น 

   - มีการก่อสร้างฝายชะลอน้ าตาม “โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งฝาย” เพื่อการชะลอน้ า กักเก็บน้ าไว้

ใช้ในฤดูแล้ง 

  1.1.4 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

   - มีการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน ระหว่างหมูบ่้าน และถนนพืน้ที่การเกษตร ท า

ให้ประชาชนและเกษตรกรได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

มากขึ้น 

   - มีการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ท าให้ประชาชนมนี้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง 

  1.1.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ 

   - มีการส่งเสริมด้านการศึกษา จัดหาสื่อการเรียนการสอน จัดกิจกรรมส าหรับเด็ก มีการจัดหา

อาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กนักเรียนในโรงเรยีนสังกัด สพฐ. 

   - มีการจัดหารถรับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ด้อยโอกาสและยากจน 

   - มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุขให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลภูแลนคา ได้แก่ การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก การออกใหบ้ริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ส่วนท่ี 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
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พิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว มีการคัดกรองและจัดตั้งศูนย์แยกกักผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชน 

ให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินส าหรับผู้ป่วยและผู้ประสบเหตุในพืน้ที่ 

   - สงเคราะห์ผูสู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เพื่อให้มี

ชีวติความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

   - มีการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น  ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์และสบืสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นแก่เยาวชนคนรุ่นหลัง 

   1.1.6 ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 

   - มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต าบลภูแลนคา 

 

2. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินในอนำคต 

 ปัญหำและอุปสรรค 

  1) จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก เกินศักยภาพที่องค์การบริหารส่วนต าบล

ภูแลนคาจะสามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ ท าให้ร้อยละของโครงการที่ท าได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ

จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2) งบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับจริงน้อยกว่าประมาณการรายรับท าให้ไม่สามารถด าเนิน

โครงการพัฒนาที่มอียู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ 

  3) มีบางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของ

ปะชาชนได้ 

  4) มีระเบียบ/ขอ้บังคับ/ข้อกฎหมาย ที่ไม่เอื้อตอ่การพัฒนาของท้องถิ่น 

  5) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้บางโครงการไม่สามารถด าเนินการ

ได้ขาดโอกาสในการพัฒนา 
  

 ข้อเสนอแนะ 

  1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรเรียงล าดับความส าคัญของโครงการ และงบประมาณ

รวมถึงสถานะทางการคลัง ในการก าหนดโครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีนั้นๆ เพื่อให้การ

ด าเนนิโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนที่ได้วางไว้ 

  2) องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอกระชับรัดกุมและ

เหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ เพื่อจะได้มีงบประมาณเพียงพอที่จะด าเนินการพัฒนาตาม

ข้อบัญญัติใหไ้ด้ครบทุกโครงการ 

   3) ควรตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการก่อนจะตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี และควรตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับภารกิจแต่ละด้านซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม 

โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ และเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงฯ 
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  4) ควรพิจารณาเพิ่มงบประมาณด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้สามารถสัญจร

ไป-มาได้สะดวก และเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 

  5) ควรมีการสนับสนุน/ส่งเสริม พัฒนาและปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในพืน้ที่ สง่เสริมให้มีการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จักและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้

ประชาชนในพื้นที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มได้อีกทางหนึ่ง  

   6) การบริหารจัดการขยะ องค์การบริหารส่วนต าบลควรวางระบบในการบริหารจัดการขยะให้ดี

มีประสิทธิภาพ ควรจัดหาเตาเผาขยะเพิ่มเพื่อรองรับปริมาณขยะที่มีเพิ่มขึ้น  เนื่องจากปัจจุบันมีเตาเผาขยะ

เพียงเครื่องเดียว หากเครื่องเกิดการช ารุดเสียหายการบริหารจัดการขยะจะได้ไม่สะดุด และไม่ก่อให้เกิด

ปัญหาการสะสมของขยะจนก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา 
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ภำคผนวก
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ค ำชี้แจง :แบบที่ 1 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิน้สุดปีงบประมาณ 
 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ค ำอธิบำย : ให้ผู้ท าแบบประเมินท าเครื่องหมาย () 

1. เพศ  (   )  ชาย   (   )   หญิง 

2. อายุ  (   )   ต่ ากว่า 20 ปี  (   )   20 – 30 ปี  (   )  31 – 40 ปี 

  (   )   41 – 50 ปี  (   )   51 - 60 ปี  (   )  มากกว่า 60 ปี 

3. การศกึษา (   )   ประถมศึกษา  (   )   มัธยมศึกษา/ ปวช./ ปวส./ เทียบเท่า 

  (   )   ปริญญาตรี  (   )   สูงกว่าปริญญาตรี 

4. อาชีพ (   )   รับราชการ (   )   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (   )   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 

  (   )   รับจา้ง  (   )   เกษตรกร   (   )   นักเรียน/นักศึกษา 

  (   )   อื่นๆ ระบุ................................................ 
 

ส่วนที่ 2  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ควำมพึงพอใจ พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 

1. มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจรรม    

2. มกีารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม    

3. มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4. มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่สาธารณะ    

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

6. มีการด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด    

7. ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหา    

8 .ประโยชนท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม    

แบบที่  1   แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ินในภำพรวม 
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ค ำชี้แจง :แบบที่ 2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์โดยก าหนดให้มกีารเก็บข้อมูลปีละ 1ครั้ง หลังจากสิน้สุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนยุทธศาสตร.์...............การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด.ี................................................................... 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ค ำอธิบำย : ให้ผู้ท าแบบประเมินท าเครื่องหมาย () 

1. เพศ  (   )  ชาย   (    )   หญิง 

2. อายุ  (   )   ต่ ากว่า 20 ปี  (   )   20 – 30 ปี  (    )  31 – 40 ปี 

  (   )   41 – 50 ปี  (   )   51 - 60 ปี  (   )  มากกว่า 60 ปี 

3. การศกึษา (   )   ประถมศึกษา  (   )   มัธยมศึกษา/ ปวช./ ปวส./ เทียบเท่า 

  (    )   ปริญญาตรี  (   )   สูงกว่าปริญญาตรี 

4. อาชีพ (   )   รับราชการ (   )   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (   )   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 

  (   )   รับจา้ง  (   )   เกษตรกร   (   )   นักเรียน/นักศึกษา 

  (   )   อื่นๆ ระบุ................................................ 
 

ส่วนที่ 2  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. หากให้ทา่นประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา    

ด้าน......................................................................................... โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรว่มในโครงการ/กจิรรม   

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมูลของโครงการ/กจิกรรม  

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม  

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมต่อสาธารณะ  

5. มีความโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม  

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา  

8.ประโยชนที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม  

 

แบบที่   2   แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ินในภำพรวม 

 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 72 
 

กำรประเมินควำมพึงพอใจ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ

ด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาในการพัฒนาและส่งเสริมการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา เป็นเครื่องมือในการ

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาของ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายละเอียดดังนี ้

 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ มีทั้งหมด 6 ด้ำน 

 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 

 2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

 5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชวีิต 

 6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 

 ประเด็นกำรพัฒนำ มีทั้งหมด 8 ประเด็น 

 1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

 3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

 4. มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่สาธารณะ 

 5. มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 6. มกีารด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 7. ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 

 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

วิธีกำรประเมิน 

 1. ก ำหนดรูปแบบในกำรประเมิน (โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลฯ) 

  - ก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 

  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม

ตามยุทธศาสตรแ์ละประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  - สุ่มประเมนิประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง จ านวน 100 คน 
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 2. ก ำหนดระยะเวลำในกำรประเมิน 

     - ประเมินภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 3. ด ำเนินกำรประเมิน 

     - ลงพืน้ที่และท าการสุ่มประเมินประชากรทั้ง 8 หมูบ่้าน รวมเป็น 100 คน  

 4. เก็บรวบรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จำกแบบประเมิน 

  - เก็บรวบรวมแบบประเมินทั้งหมด 100 ชุด 

  - บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด 100 ชุด 

 5. วิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบประเมิน 

  5.1 วิเคราะหข์้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 

  5.2 วิเคราะหค์วามพึงพอใจผลการด าเนินงานฯ ตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและประเด็น 

       การประเมนิ โดยการหาค่าความพึงพอใจ  ดังนี้ 

   1) ตำมประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (ภำพรวม) 

       ระดับความพึงพอใจ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

    1.1) ระดับ ไม่พอใจ 

    1.2) ระดับ พอใจ 

    1.3) ระดับ พอใจมาก 

ร้อยละของความพึงพอใจ =    คะแนนความพึงพอใจในแตป่ระเด็นการพัฒนา x 100 

    จ านวนผู้กรอกแบบประเมินทั้งหมด                                                         

 

   2) ตำมประเด็นกำรพัฒนำแต่ละยุทธศำสตร์ 

   - คะแนนความพงึพอใจในแตล่ะประเด็นการพัฒนา 10 คะแนน 

คะแนนความพึงพอใจ      =    คะแนนรวมความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา 

                         จ านวนผู้กรอกแบบประเมิน  
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
  

 1. จ ำนวนประชำกรที่ท ำแบบประเมิน จ ำนวน  80 คน 

  1.1  เพศ ชาย จ านวน 45 คน 

  1.2  เพศ หญิง จ านวน 35 คน 
  

 2. อำยุ 

  2.1  ต่ ากว่า 20 ปี  จ านวน 2   คน 

  2.2  ระหว่าง 20 - 30 ปี จ านวน 6   คน 

  2.3  ระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 15 คน 

  2.4  ระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 31 คน 

  2.5  ระหว่าง 51 - 60 ปี จ านวน 22 คน 

  2.6  มากกว่า 60 ปี  จ านวน 6   คน 
 

 3. กำรศึกษำ 

  3.1  ประถมศึกษา    จ านวน  35 คน 

  3.2  มัธยมศกึษา/ ปวช./ ปวส./ เทียบเท่า จ านวน  40 คน 

  3.3  ปริญญาตรี    จ านวน  5   คน 

  3.4  สูงกว่าปริญญาตรี    จ านวน    -  คน 
 

 4. อำชีพ 

  4.1  รับราชการ    จ านวน  3  คน 

  4.2  เอกชน/ รัฐวิสาหกิจ   จ านวน  2  คน 

  4.3  ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว   จ านวน  2  คน 

  4.4  รับจ้าง     จ านวน  16 คน 

  4.5  เกษตรกร     จ านวน  57 คน 

  4.6  นักเรียน/ นักศึกษา    จ านวน  2   คน 

  4.7  อื่นๆ      จ านวน   -  คน 

 
 

 

 
 
 

 

 

 


