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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 12 และ ข้อ 13 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา             
มีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลผักไหม    จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลผักไหม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ
ติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหมทราบ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลผักไหม หวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง         
ในการพัฒนาในการพัฒนาท้องถิ่น  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความ                 
พึงพอใจสูงสุด   

 
                                                                                   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 
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บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘   แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา          
มีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน         
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า              
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี     
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนา           
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือไม่ และท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพ่ือจะได้น าข้อมูล
ดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  
  องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖5  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   6   ด้าน ดังนี้     

   ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม    
  ๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพ่ิมในภายหลัง  
เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การ
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 
  ๒. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/
กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ 
  ๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ  
  ๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความ
พร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลัง
ของท้องถิ่นเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
  ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 
ให้มากขึ้น  ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ  ระหว่างด าเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง 
วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลผักไหม รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้มากข้ึน  
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   ๖. ควรมีการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  และมีฐานข้อมูล        
ที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือน าไปสู่          
แนวทางการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหา
เป็นไปอย่างรวดเร็ว  
                   ๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
ด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 
                   ๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการโครงการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วทั่วถึง  
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ    
ที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ  เพ่ือประชาชน  
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  ด้านคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้าน
การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยให้จัดท าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่น
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น 
ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 
ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ            
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐ และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการ
ท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ              
๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
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ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น ได้  ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  เพราะฉะนั้น   จึงต้องมีการติดตามและประเมิลผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงาน
ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่  3  มิถุนายน  พ.ศ. 
๒๕๖๒  รวมทั้งได้เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ฉบับที่ ๑  - 5  และเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑ - 4  และมีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ครั้งที่ ๑ - 
3  ขึ้นไปแล้ว  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้อง
ด าเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ประกอบไปด้วย     

๑.  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒  โดยน าข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan :  Electronic Plan) มาเป็นข้อมูลใน
การติดตามด้วย 

๒.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเ พ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามสิ่งที่สมาด้วย ๔ เป็นแบบที่ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 

“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง 
“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่
อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   
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การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ

ที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกัน
ข้าหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงาน
ด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย   การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่
ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ 
นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้ว
ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่
จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัย
พนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบาง
โครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือ
จะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ  “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่ง
หนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง 
แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผล
แผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือ
โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้ง
การติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด 
ซึ่งผลที่ได้จาก 

การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการ
ตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์
โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อหรือ
ยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการ
ด าเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่
ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตาม
การประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่น
ล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการ
วางแผน  
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การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  

ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุ
ทศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบ
ต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การ
ตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่า
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผน
แบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและ
ประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่ง
ครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่
ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) 
การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการ
ประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ  จากการติดตามและประเมินผล
ก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท า
หรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า  ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่ง
การติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่
ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่เหมือนกัน แต่
กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring 
and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  จึง
เป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลผักไหมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  ตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา           
ที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม สภาพพ้ืนที่
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อม
ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลผักไหม /องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 

  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบใน
การด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้
มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  
ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้
จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเขม้แข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควร
ด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับ ส านัก/กอง           
ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล
ผักไหม  หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
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  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
   (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
   (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
   (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
   1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
   2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
   3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
   4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  
   5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 

  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม ดังนี้ 
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   2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้า
ก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้
ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก         
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ า
ตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้  แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย                     
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริการส่วนต าบลผักไหม 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหมต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหมหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่ง
อาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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   3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม             
มีอ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น 
รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในต าบลผักไหมทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล         

   เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่
ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็น
จริงต่อไป  
  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลผักไหม  อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุก
ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่ องมือที่มีอยู่จริง
ในองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  ซึ่งสามารถ       
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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   ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอห้วยทับทันและจังหวัดศรีสะเกษด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบ
องค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  

  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการ
จัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้                
และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีการ ไม่เคร่งครัด    
ในขั้นตอน 
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   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลผักไหมใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลผักไหม  มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม   
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลผักไหม/องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  จะมีการบันทึกการส ารวจ และ
ทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 
   แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
   แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) และ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ             
e-laas  (www.dla.go.th) 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล      

   การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
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  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลผักไหม  สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกัน
ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหมแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลผักไหม  เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลผักไหม/องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  
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ส่วนที่ 2  
การติดตามและประเมินผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565       
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น       
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  เป็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา    
5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหมซ่ึง
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ  อ าเภอห้วยทับทัน และ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนต าบลผักไหม  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม มีรายละเอียด ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. วิสัยทัศน์การพัฒนา 
  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 

“ต าบล น่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น าเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพึ่งตนเองได้” 
วิสัยทัศน์การพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 
   เพ่ือให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์ต่างๆ ภายในประเทศ นโยบายของ
รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ จึงต้องสอดคล้องกับปัญหาความต้องการอย่างต่อเนื่องมาเป็นล าดับกับ
แผนพัฒนาต าบลผักไหมในระยะต่อไป จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ ให้ปรากฏในทุกๆ ด้าน ดังนี้ 
   1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบลผักไหม ต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพปลูกจิตส านึกรักและหวงแหนในการมีส่วนร่วมบ ารุงรักษาป่าชุมชน 
   2. ประชาชนในต าบลผักไหม ต้องเป็นสังคมที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนต้องได้รับการดูในทุกๆ ด้าน     
มีความปลอดภัยในคงในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับการศึกษาทั้งภาคปกติและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องอย่าง           
มีคุณภาพและเรียนรู้ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
   3. เศรษฐกิจของประชาชนในต าบลผักไหม ต้องเป็นเกษตรปลอดสารพิษ การแปรรูปทางการเกษตรภายใต้
การพ่ึงตนเองอย่างเข้มแข็ง 
   4. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในต าบลผักไหม ต้องได้รับการดูแลปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน         
ในการขยายเขตและปรับปรุสภาพภูมิทัศน์ในต าบลให้เป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอาศัย 
   5. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้ประชาชนในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
   6. ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์คนชรา ตามความจ าเป็น 
   7. บริหารงานโดยยึดประชาคมหมู่บ้านเป็นหลัก 
2. พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น  (MISSION) 
    พันธกิจที่  1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน                 
มีประสิทธิภาพเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน และรองรับการขยายตัวในอนาคต 
    พันธกิจที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเอง
ได้ ตามหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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   พันธกิจที่  3  การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวาง
แผนพัฒนา การตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
   พันธกิจที ่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรม
อันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
   พันธกิจที ่ 5  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น             
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 
   พันธกิจที่  6  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ือการ
พัฒนา           ที่ยั่งยืน 
   พันธกิจที่  7  การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการ
คลังให้สอดรับกับอ านาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับโอนจากการกระจายอ านาจจากรัฐบาล 
   พันธกิจที่  8  การเพ่ิมศักยภาพของผังเมือง ให้เป็นเครื่องชี้น าและสนับสนุนการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรืออุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ 
3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
  1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพรวมทั้งผลักดันการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรท าการเกษตรแบบธรรมชาติ (เกษตรอินทรีย์ วิถีศรีสะเกษ) 
 3) ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4) การคมนาคมสะดวก 
  5) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง 
 6) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 7) การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 8) สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
 9) ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    10) ส่งเสริมการสาธารณสุขทุกรูปแบบ โดยเน้นการป้องกันและควบคุม 
  นโยบายและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 
   เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม นโยบายหลักที่จะด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จ
ตามแนวทางที่กล่าวไว้ จึงก าหนดนโยบายบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหมไว้ ดังนี้ 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
   เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยการเน้นนโยบายการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ การแปรรูปสินค้า
เกษตรและพัฒนาผลิตผลการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าไปสู่การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจต่อไป ดังนี้ 
 1.1 จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรให้สมบูรณ์แบบยิ่งข้ึน 
 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่จ าหน่ายสินค้าของชุมชน 
 1.3 มุ่งส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้ของประชาชน 
 1.4 สนับสนุนและส่งเสริมสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรและสิ้นค้าของท้องถิ่น 

2. ด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
   พัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้าน 
สาธารณสุข ด้านการกีฬา ด้านสวัสดิการและสังคม เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและพ่ึงตนเองได้ ดังนี้ 
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   2.1 ส่งเสริมและฟ้ืนฟูศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งเผยแพร่
สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้เป็นเอกลักษณ์สืบต่อไป 
    2.2 ส่งเสริมการบริการอนามัย และสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง ให้มีความเข้าใจเพ่ือ 
เสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ในการป้องกันสุขภาพของตนเอง 
   2.3 ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และต้องได้รับบริการ
ช่วยเหลือคุ้มครองอย่างทั่วถึงเป็นธรรม 
   2.4 ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่นันทนาการ การบริการสถานที่พักผ่อนให้เป็นสมบัติของชุมชน 
   2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกประเภททุกระดับ และปลูกฝังการออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน 
   2.6 พัฒนายกระดับการศึกษาและส่งเสริมการอ่าน การศึกษาทุกระดับ ในเขตการศึกษาของต าบล 

3. ด้านความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   เพ่ือให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด าเนินการเพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพ่ือฝึกอบรม อปพร. ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ ดังนี้ 
   3.1 มุ่งเน้นมาตรการการป้องกัน แก้ไข พร้อมจัดระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย  
   3.2 มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4. ด้านการบริหารจัดการเมือง  
   การกระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นในการก าหนดนโยบาย การ
บริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างส่วนต าบลตลอดทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน ให้พึงตระหนัก          
ถึงการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเกิดความพอใจในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 
   4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท างาน ในการบริการประชาชน สะดวก  
รวดเร็ว เป็นธรรมต่อทุกคน 
   4.2 น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือบริการประชาชนตามความเหมาะสมในความเจริญของ 
บ้านเมือง เพ่ือให้การบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
   4.3 จัดฝึกอบรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างส่วนต าบล สมาชิก  
อบต. ผู้น าชุมชน เพื่อให้สามารถสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ได้อย่าง           
มีประสิทธิภาพ 

5. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   เพ่ือมุ่งเน้นปลูกจิตส านึกในการรักและหวงแหนธรรมชาติของชุมชน และพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาดเรียบร้อย
เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ ดังนี้ 
  5.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ า และสิ่งแวดล้อม 
  5.2 การบริหารการจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 
  5.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เร่งรัดพัฒนา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม 
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6. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
   เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีความสะดวก เพ่ือ
สนับสนุนนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง การบริหารสาธารณะ ให้ความสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ดังนี้ 
   6.1 มุ่งพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารรูปโภค ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 
   6.2 ปรับปรุงก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรและไฟฟ้าสาธารณะแก่ชุมชน 
   6.3 ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
   6.4 มุ่งเน้นความสะดวกสบายในการสัญจรของประชาชน ในการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงถนน ทางเท้า              
ท่อระบายน้ าให้มีสภาพดีและได้มาตรฐาน 
   6.5 ปรับปรุงและก่อสร้าง คู คลอง ทางระบายน้ าภายในต าบลเพ่ือการเกษตร 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง   5  ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่    1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ 
3. ส่งเสริมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมาย 
  เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล   ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการ
พัฒนาฝีมือในการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์  และการแปรรูปสินค้าเกษตร   และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดศรีสะเกษ 
ตัวช้ีวัด 
 1.  จ านวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์ 
 2.  จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่    2 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
    1. การบริการสวัสดิการสังคม 
    2. การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน 
    3. ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    4. สังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ 
    5. การกีฬาและนันทนาการ 
    6. การป้องกันปัญหายาเสพติด 
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เป้าหมาย 
  เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน
สวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา  จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชน์อย่างรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 – 2565) 
ตัวช้ีวัด 
 1.  จ านวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน 
 2.  จ านวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 3.  จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 

ยุทธศาสตร์ที่    3 การพัฒนาด้านความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนา 

1. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เป้าหมาย 
   เพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยเขตต าบลผักไหม 
ตัวช้ีวัด 
   1.  จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ และมีความปลอดภัยมรชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.  ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
    3.  จ านวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน 
 
ยุทธศาสตร์ที่    4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
แนวทางการพัฒนา 

1. เสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์กร 
2. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม      

เป้าหมาย 
  เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐและให้
บรรจุแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดศรีสะเกษ ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
ตัวช้ีวัด 
 1.  จ านวนผู้มีสว่นร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
 2.  จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
    3.  ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
    4.  จ านวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน 
 
 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

-18- 

ยุทธศาสตร์ที่    5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับปรุง ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 
   เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน  
ตัวช้ีวัด 
  1.  จ านวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ยุทธศาสตร์ที่    6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
แนวทางการพัฒนา 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และงานอาคาร 
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 
3. พัฒนาระบบจราจร 

เป้าหมาย 
  เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน 
เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ  ให้ประสบความส าเร็จ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง    ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความ
สงบเรียบร้อย  และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 
ตัวช้ีวัด 
 1.  จ านวนการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน  สะพาน  ทางสาธารณะประโยชน์ 
 2.  จ านวนปริมาณการพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
 3.  จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน 
 4.  จ านวนการก่อสร้างสิ่งสาธารณะประโยชน์ 
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1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2565                2565                   รวม 

 จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

20 2,360,000 26 2,574,500 17 830,000 16 600,000 16 600,000 95 6,964,500 

2. การพัฒนาด้าน
คนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

96 22,238,400 115 24,667,170 94 20,344,170 87 20,107,170 84 19,525,170 476 106,882,080 

3. การพัฒนาด้าน
ความมั่นคงและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

9 1,310,000 9 1,310,000 7 1,200,000 7 1,200,000 7 1,200,000 39 6,220,000 

4. การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

19 2,315,000 22 2,734,500 15 1,845,000 12 1,665,000 12 1,665,000 80 10,224,500 

5. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9 485,000 9 485,000 7 275,000 6 225,000 6 225,000 37 1,695,000 

6. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค 

147 25,097,820 142 26,687,100 130 25,375,100 102 19,164,400 16 3,876,100 521 100,000,520 

รวมท้ังสิ้น 300 53,806,220 323 58,458,270 270 49,869,270 230 42,961,570 141 27,091,270 1,248 231,986,600 
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1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
1.3.1 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการที่
แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการ
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการที่มี
เพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 14 8.54 - - 2 4.08 - - - - 16 9.75 
2. การพัฒนาด้านคนและสังคม                    
ที่มีคุณภาพ 

48 29.27 - - 36 73.47 - - - - 84 51.22 

3. การพัฒนาด้านความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2 1.22 - - 5 10.20 - - - - 7 4.27 

4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 13 7.93 - - - - - - - - 13 7.93 
5. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

- - - - 6 12.25 - - - - 6 3.66 

6. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน             
และระบบสาธารณูปโภค 

38 23.16 - - - - - - - - 38 23.17 

รวม 115 100 - - 49 100 - - - - 164 100 
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1.3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ยุทธศาสตร ์
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

274,107 1.13 - - 274,107 1.13 

2. การพัฒนาด้านคน
และสังคมที่มีคณุภาพ 

15,979,256 66.07 - - 15,979,256 66.07 

3. การพัฒนาด้านความ
มั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

110,700 0.46 - - 110,700 0.46 

4. การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

706,124.50 2.92   706,124.50 2.92 

5. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - - - 

6. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค 

7,114,003.32 29.42 - - 7,114,003.32 29.42 

รวม 24,184,190.82 100 - - 24,184,190.82 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

-22- 
1.3.3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2565 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1. ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขต
ระบบประปาหมูบ่้านแบบผิวดินขนาด
ใหญ่ บ้านผักไหมใหญ่ หมู่ที่ 4 ต าบล
ผักไหม องค์การบริหารส่วนต าบล
ผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน  
จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 - - 575,400 557,700 

2. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน            
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี จากสาย บา้น
ผักไหมใหญ่ ถึงสาย ประปา บ้าน 
ผักไหมใหญ่ หมู่ที่ 4 ต าบล ผักไหม 
กว้าง 5 เมตร ยาว 785 เมตร หนา 
0.05 เมตร พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
3,925 ตารางเมตร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน 
จังหวัดศรีสะเกษ 

 - - 1,507,000 1,500,000 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
จากสาย บ้านโคกส าโรง หมู่ 17 ถึง
สาย บ้านกระสังข์ หมู่ 6 บ้าน โคก
ส าโรง หมู่ที่ 17 ต าบล ผักไหม กว้าง 
4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 
เมตร พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 4,400 
ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต าบล
ผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน  
จังหวัดศรีสะเกษ 

 - - 2,471,000 1,480,000 

4. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน            
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี จากสาย บา้น
หาด หมู่ 5 ถึงสาย บ้านผักไหมใหญ่ 
หมู่ 4 บ้าน หาด หมู่ที่ 5 ต าบล 
ผักไหม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 
เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 6,850 ตารางเมตร 
องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 
อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรสีะเกษ 
 

 - - 2,631,000 1,688,000 
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โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

5. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน 
(ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาทุ่ง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วย
ทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 

 - - 1,834,700 1,745,000 

รวม - - - 9,019,100 6,970,700 
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1.4 ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงาน    
ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

1. ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุน
การรวมกลุ่มอาชีพ 
3. ส่งเสริมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.โครงการส่งเสริมอาชีพ 
การเลี้ยงปศุสัตว์ 
 

15,362 เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ มีความรู้ในเรื่อง
วิ ธีป้ องกันแมลงพาหะน าโรคฯ  และ
แนวทางการป้องกันดูแลรักษา ไม่มี  
โค-กระบือ  เจ็บป่วยตายและไม่มีการแพร่
ระบาดของโรค ประชาชนที่เลี้ยงโค-กระบือ 
และสัตว์อ่ืนได้รับการให้บริการฉีดยาใน 
โค-กระบือ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ 
มีความรู้ในเรื่องวิธีป้องกัน
แมลงพาหะน าโรคฯ  และ
แนวทางการป้องกันดูแล
รักษาโค-กระบือ  
 

  2.โครงการอบรมการแส่วผ้า
พ้ืนเมือง     

19,900 ผู้ เข้ารับการเข้ารับการอบรมจ านวน           
40 คน โครงการอบรมการแส่ วผ้ า
พ้ืนเมือง “หลักสูตรการแส่วเสื้อแบบ
โบราณ” มีความรู้ความเข้าใจในทักษะ
ขั้นตอนควั่นและตีเกลียวเส้นไหมเพ่ือ
น า ไปปั กแส่ วผ้ า พ้ืน เมื อ ง ได้  พัฒนา
ลวดลายปักแส่วผ้าพ้ืนเมืองในแบบต่างๆ 
มีทักษะในการปักแส่วทุกคน 
 

ผู้ที่ เข้าร่วมโครงการได้รับ
การมีความรู้ในหลักสูตรเกิด
ทักษะความรู้ความเข้าใจ
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ค วั่ น แ ล ะ             
ตีเกลียวเส้นไหมเพ่ือน าไป
ปักแส่ วผ้ า พ้ืน เมื อง   ใน
รูปแบบและลวดลายต่างๆ
ได้ประกอบเป็นอาชีพเสริม
เพ่ิมรายได้ ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

1. ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุน
การรวมกลุ่มอาชีพ 
3. ส่งเสริมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มร้านค้า
ชุมชนต าบลผักไหม  

20,000 - ผู้ เข้ ารั บการอบรมจ านวน 40 คน          
หลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า
ชุมชน (otop)  มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การออกแบบบรรจุภัณฑ์สามารถน าไป
ประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า
และผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสมของตัว
สินค้าแต่ละประเภท  
 

ผู้ เ ข้ า รั บการฝึ กอบรมมี
ความรู้ในเรื่องการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์สามารถน าไป
ประกอบอาชีพ เ พ่ือ เ พ่ิม
มู ล ค่ า ใ ห้ กั บ สิ น ค้ า แ ล ะ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ต า ม ค ว า ม
เหมาะสมของตัวสินค้าแต่
ละประเภท 
 

  4.โครงการฝึกอบรมพัฒนา  
พัฒนาการท าลายผ้าไหม
ประยุกต์ ให้กลุ่มทอผ้าต าบล
ผักไหม 

20,000 ผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 30 คน มีความรู้ 
และมีทักษะการท าลายผ้าไหมประยุกต์และ
การมัดหมี่ และขั้นตอนการท าลายผ้าไหม
ประยุกต์รูปแบบต่างๆ  

ผู้ ที่ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร มี
ความรู้  และมีทักษะการ
ท าลายผ้าไหมประยุกต์และ
การมัดหมี ่

  5.โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่ม      
เสริมสวยต าบลผักไหม  

14,560 เข้ารับการอบรมจ านวน 34 คน มีความรู้
ความเข้าใจในการออกแบบทรงผมชายหญิง
ได้เบื้องต้นทุกคน 
 

ผู้ ที่ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร มี
ค ว ามรู้ ใ นหลั กสู ต ร เ กิ ด
ทักษะความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการออกแบบทรง
ผ ม ช า ย ห ญิ ง เ บื้ อ ง ต้ น
ประกอบเป็นอาชีพเสริม
เพ่ิมรายได ้
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

1. ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุน
การรวมกลุ่มอาชีพ 
3. ส่งเสริมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

6.โครงการส่งเสริมสนับสนุน
อาชีพให้กับคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
 
 

14,685 ผู้เขา้รับการอบรมจ านวน 50 คน  
(คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส) 
ได้รับส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปูนา และน าไป
ต่อยอดเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครอบครัวต่อไป 

คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส มีอาชีพเสริม 
มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน สามารถหา
เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ 
รวมทั้งสามารถลดค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือนได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

  7.โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุต าบลผักไหม 
 

19,600 เข้ารับการอบรมจ านวน 51 คน ได้รับ
ความรู้จากการท าพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า มี
อาชีพเสริม มี รายได้ เ พ่ิมขึ้น สามารถ          
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  

ผู้สูงอายุ มีความรู้และ
สามารถในการท าการท า
พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า  
มีอาชีพเสริม มีรายได้
เพ่ิมข้ึน สามารถหาเลี้ยง
ตัวเองและครอบครัวได้ 
รวมทั้งสามารถลดค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือนได้ ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

 
 
 
 
 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

-27- 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมที่มี   
คุณภาพ 

1.การบริการสวัสดิการ
สังคม 
2.การเสริมสร้างสุขภาวะ
ของประชาชน 
3.ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ 
สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.สั งคมแห่ งการเรียนรู้ 
ส่ ง เ ส ริ ม แล ะสนั บ สนุ น
การศึกษาในทุกระดับ 
5.การกีฬาและนันทนาการ 
6.การป้องกันปัญหา          
ยาเสพติด 

1.โครงการบริการด้าน
สวัสดิการแก่ประชาชน 
ต าบลผักไหม 
 

20,000 จากการด าเนิ น โครงการบริ การด้ าน
สวัสดิการแก่ประชาชนต าบลผักไหม  
ประจ าปี  ๒๕๖5 กลุ่มเป้าหมาย ผู้ยากจน 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภาวะพ่ึงพิง 
จ านวน 48 ราย ได้ รับบริการ ได้แก่ 
บริการการตรวจสุขภาพ  

ประชาชนต าบลผักไหม             
ผู้ ย า กจน  ผู้ ด้ อ ย โ อกาส 
ผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภาวะพ่ึงพิง 
ผู้รับบริการ  จ านวน 48 
ราย มีความพึงพอใจในการ
ให้บริการและมีทัศนคติที่ดี
ต่ ออ งค์ ก ารบริ หา รส่ วน
ต าบล 
 

  2.โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัย
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
 

60,000 ผู้สูงอายุ คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส จ านวน  
3 ครัวเรือน  ได้รับการปรับปรุงสภาพ                
แวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม มีความ
มั่นคงแข็งแรง 

ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาสต าบลผักไหม
ได้รับการช่วยเหลือปรับปรุง
บ้านพักอาศัย  

  3.โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุต าบลผักไหม 
 

20,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 51 คน 
ได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพ  
ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี   

ผู้สูงอายุมคีวามรู้การดูแล
สุขภาพ พัฒนาศักยภาพ
การด าเนินงานของผู้สูงอายุ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมที่มี   
คุณภาพ 

1.การบริการสวัสดิการ
สังคม 
2.การเสริมสร้างสุขภาวะ
ของประชาชน 
3.ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ 
สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.สั งคมแห่ งการเรียนรู้ 
ส่ ง เ ส ริ ม แล ะสนั บ สนุ น
การศึกษาในทุกระดับ 
5.การกีฬาและนันทนาการ 
6.การป้องกันปัญหา          
ยาเสพติด 

4.โครงการสงเคราะห์เด็ก 
ในครอบครัวยากจน 

20,000 เด็กในครอบครัวยากจนอายุ 0 –  ๓  ปี  
จ านวน  ๔ ราย ได้รับอาหารเสริมนม                 
มีภาวการณ์เจริญเติบโตและพัฒนาการ           
ที่เหมาะสมตามวัย 

เด็กในครอบครัวยากจน
ได้ รั บอ าหา ร เ ส ริ มนมที่
เ ห ม า ะ ส ม ต า ม วั ย เ กิ ด
พัฒ น า ก า ร ที่ เ ห ม า ะส ม            
ตามวัย ประชาชนในพ้ืนที่มี
ความมั่นใจที่ภาครัฐให้การ
ช่วยเหลือ 
 

  5.โครงการสวัสดิการส่งผู้ป่วย
เรื้อรังท่ียากไร้และด้อยโอกาส 

1,836 ผู้ป่วยเรื้อรังที่ยากไร้และด้อยโอกาสได้รับ
สวัสดิการในการรับส่งไปตามหมอนัด ท าให้
ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
 

ผู้ป่วยเรื้อรังที่ยากไร้และ
ด้อยโอกาสต าบลผักไหม 
สะดวกในการไปรับบริการที่
โรงพยาบาล และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
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ที่ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมที่มี   
คุณภาพ 

1.การบริการสวัสดิการ
สังคม 
2.การเสริมสร้างสุขภาวะ
ของประชาชน 
3.ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ 
สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.สั งคมแห่ งการเรียนรู้ 
ส่ ง เ ส ริ ม แล ะสนั บ สนุ น
การศึกษาในทุกระดับ 
5.การกีฬาและนันทนาการ 
6.การป้องกันปัญหา          
ยาเสพติด 

6.โครงการควบคุมโรคติดต่อ 
และโรคที่แพร่ระบาด 
6.1 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ  
6.2 กิจกรรมป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) 
 

109,210 1. สุนัขและแมวที่ ได้ รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีภูมิคุ้มกันต่อโรค
พิษสุนัขบ้า 
2. ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลผักไหมมีความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถป้องกันตนเองจาก
การความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าได้ 
3. ประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการองค์การ
บริหารส่วนต าบลผักไหมมีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถจัดการสิ่งแวดล้อมและ
บ้านเรือน ที่พักอาศัย รวมถึงที่กักตัวที่บ้าน 
เพ่ือลดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)              
ในครอบครัวได ้

1. ร้อยละ 80 ของ
ประชากรสุนัขและแมวเขต
พ้ืนที่ต าบลผักไหมที่ข้ึน
ทะเบียน ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
2. อัตราการเสียชีวิตจาก
โรคพิษสุนัขบ้าของ
ประชากรต าบลผักไหม
เท่ากับ 0 
3.ร้อยละ 100 ของสถานที่
กักตัวที่บ้าน และสถานที่กัก
ตัวในชุมชน  ได้รับการท า
ความสะอาด ฆ่าเชื้อ 

  7.โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 
 

30,500 ให้ความรู้ แก่ประชาชนทั่วไป เรื่อง            
โรคไข้เลือดออก การเฝ้าระวังและสังเกต
อาการ กลไกการเกิดโรค และการป้องกัน
ตนเองจากโรคไข้เลือดออก จัดซื้อทราย
เคลือบสารเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลาย (ทรายที
มีฟอส) เพ่ือใช้ในการควบคุมและก าจัด
ลูกน้ ายุงลาย เพ่ือตัดวงจรยุงลาย ซึ่งเป็น
พาหะน าโรคไข้เลือดออก  

ร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวน
หมู่บ้าน มีวัสดุวิทยาศาสตร์
และการแพทย์ (ทราย
เคลือบสารเคมีก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย) เพียงพอต่อการ
ด าเนินการควบคุมและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออก  
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ที่ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมที่มี   
คุณภาพ 

1.การบริการสวัสดิการ
สังคม 
2.การเสริมสร้างสุขภาวะ
ของประชาชน 
3.ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ 
สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.สั งคมแห่ งการเรียนรู้ 
ส่ ง เ ส ริ ม แล ะสนั บ สนุ น
การศึกษาในทุกระดับ 
5.การกีฬาและนันทนาการ 
6.การป้องกันปัญหา          
ยาเสพติด 

8.ส่งเสริมความปลอดภัยในการ
สมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัย   
 

10,000 ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้าง
วัฒนธรรมการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อ
ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ เพ่ือลด
ความเสี่ยงและป้องกันการบาดเจ็บรุนแรง
จากอุบัติเหตุทางถนน และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ผักไหมเป็นพ้ืนที่ปลอดภัยทางถนนและสวม
หมวกนิรภัย ๑๐๐ % 
 

ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย
สวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งที่
ขับข่ีหรือซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
เด็กปฐมวัย  
 

  9.โครงการเด็กเยาวชนต าบล
ผักไหมผนึกหัวใจต้านภัย            
ยาเสพติด  

14,800 คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบล
ผักไหม  แกนน า  เยาวชน จ านวน  17 
หมู่บ้านๆ จ านวน  250 คน มีความรู้ถึง
ผลกระทบโทษภัย จาการดื่มสุรา สูบบุหรี่ 
เกิดความตระหนัก และมีจิตส านึกในการ 
ป้องกัน มีส่วนร่วมในการ เฝ้าระวัง รณรงค์ 
ป้องกันปัญหา ของสุรา บุหรี่และยาเสพติด
อ่ืนๆ ในครัวเรือนและชุมชน 

เด็กและเยาวชน มีความ
รู้เท่าทัน ถึงโทษภัย 
ผลกระทบ จากยาเสพติด 
การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ 
และยาเสพติดอ่ืนๆ ในหมู่
เยาวชน และเป็นการพัฒนา
เด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมที่มี   
คุณภาพ 

1.การบริการสวัสดิการ
สังคม 
2.การเสริมสร้างสุขภาวะ
ของประชาชน 
3.ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ 
สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.สั งคมแห่ งการเรียนรู้ 
ส่ ง เ ส ริ ม แล ะสนั บ ส นุ น
การศึกษาในทุกระดับ 
5.การกีฬาและนันทนาการ 
6.การป้องกันปัญหา          
ยาเสพติด 

10.พัฒนาทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์และแอพพลิเคชั่น  
 

10,000 เด็ก เยาวชนต าบลผักไหม  จ านวน 22 คน 
มีความรู้ ทักษะ เทคนิค จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลด้านสื่อดิจิทัล ได้รับความรู้พ้ืนฐาน 
ทักษะ เทคนิคด้าน Hardware Software  
ประยุกต์ใช้โปรแกรม Adobe Premiere 
Pro - เครื่องมือตัดต่อวิดีโอ ให้เกิด
ประโยชน์และพัฒนาเป็นพ้ืนฐานเพ่ือเป็น
อาชีพได้ 
 

บุคลากรและคนในชุมชน
สามารถท างานมีความรู้ 
ทักษะเทคนิคด้าน 
Hardware Software 
เทคโนโลยีดิจิทัลด้านสื่อ
ดิจิทัล และสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านสื่อดิจิทัล การถ่ายภาพ
เคลื่อนไหว ภาพนิ่ง การตัด
ต่อ VDO  ในการประกอบ
อาชีพ จ านวน ๑ Program 

  11.โครงการเยาวชนรักษ์
สิ่งแวดล้อม    

14,200 เด็กเยาวชน ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลผักไหม 
จ านวน 55 คน ตระหนักและมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สภาพป่าในชุมชนและดูแล
รักษาต้นไม ้และปลูกป่าเสริมพ้ืนที่ป่า
ชุมชนนาทุ่งเหนือ   จ านวน 500 ต้น 

ร้อยละ/หรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อนุรักษ์
ฟ้ืนฟูป่าในชุมชน 
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ที่ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมที่มี   
คุณภาพ 

1.การบริการสวัสดิการ
สังคม 
2.การเสริมสร้างสุขภาวะ
ของประชาชน 
3.ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ 
สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.สั งคมแห่ งการเรียนรู้ 
ส่ ง เ ส ริ ม แล ะสนั บ สนุ น
การศึกษาในทุกระดับ 
5.การกีฬาและนันทนาการ 
6.การป้องกันปัญหา          
ยาเสพติด 

12.จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ  98,750 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 300 คน มีขวัญ
และก าลังใจ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้ร่วมกิจกรรมท าให้ เกิดความ
สนุกสนาน รักษาวัฒนธรรมประเพณีไม่ให้
สูญหายและสืบสานให้คงอยู่สืบไป 
 

ผู้สูงอายุ มีขวัญและก าลังใจ 
ได้พบปะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้ร่วมกิจกรรมท าให้
เกิดความสนุกสนานและ
ความรู้สึกไม่ถูกทอดทิ้ง 

  13.โครงการส่งเสริมสนับสนุน
และจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาต่างๆ                                              

33,720 ข้าราชการลูกจ้าง ทุกภาคส่วน ผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกระดับ จ านวน 30 คน ได้
ร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความ
สามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการ  อ าเภอ
ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปี 
พ.ศ. 2565   

ข้าราชการลูกจ้าง ทุกภาค
ส่วน ผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง  
มีการออกก าลังกายโดยการ
เล่นกีฬาเพ่ือให้มีสุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรง และ
ห่างไกลยาเสพติด 
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ที่ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมที่มี   
คุณภาพ 

1.การบริการสวัสดิการ
สังคม 
2.การเสริมสร้างสุขภาวะ
ของประชาชน 
3.ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ 
สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.สั งคมแห่ งการ เรียนรู้ 
ส่ ง เ ส ริ ม แล ะสนั บ สนุ น
การศึกษาในทุกระดับ 
5.การกีฬาและนันทนาการ 
6.การป้องกันปัญหา          
ยาเสพติด 

14. โครงการวันเข้าพรรษา 60,000 ประชาชนต าบลผักไหม ร่ วมสืบสาน
กิจกรรมทางศาสนาวันเข้าพรรษา 

ประชาชนเห็นความส าคัญ
และเกิดการสืบทอด
กิจกรรมทางศาสนา 
วันเข้าพรรษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

-34- 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 
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3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

1. ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
2. การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

1.โครงการมาตรการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

25,200 ลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในช่วงเทศกาล 

ร้อยละหรือจ านวนของ  
ประชาชนได้รับความ 
พอใจ  

  2.โครงการมาตรการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

25,200 ลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในช่วงเทศกาล 

ร้อยละหรือจ านวนของ  
ประชาชนได้รับความ 
พอใจ 

  3.โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ  
 

74,700 ประชาชนต าบลผักไหมที่ประสบภัยได้รับ
การช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยในพื้นท่ีต าบล
ผักไหมได้รับการช่วยเหลือ
ได้ทันท่วงที 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพฒันา จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ 

1. เสริมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการในองค์กร 
2. เสริมสร้างธรรมาภิบาล
และการมีส่วนร่วม      

1.โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

430,134.50 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต าบลผักไหม 
มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  

ร้อยละของประชาชนต าบล
ผักไหมผู้มีสิทธิมาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

  2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้  

4,500 สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
และการจัดท าแผนที่ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สินมีความพร้อม เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละหรือจ านวน ความ
พึงพอใจของประชาขนใน
การช าระภาษี เพ่ิมข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนน สะพาน 
ทางเท้า ท่อระบายน้ า  
และงานอาคาร 
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค 
3. พัฒนาระบบจราจร 

1.โครงการก่อสร้างถนนดิน       
ลงหินคลุกบ้านไพรพะเนาว์               
หมู่ที่ 15 (ซอยบ้านนายสมภาส 
ผักไหม)  

37,000 ๑.ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่มั่นคง
แข็งแรง 
๒.สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ในการสัญจรเส้นทาง 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
หรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพ่ิมขึ้น 

  2.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านผักไหมน้อย หมู่ที่ 2  
 

308,000 ๑.ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่มั่นคง
แข็งแรง 
๒.สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ในการสัญจรเส้นทาง 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
หรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพ่ิมขึ้น 

  3.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผักไหม
ใหญ่ หมู่ที่ 4 (แยกบ้านนาย 
ค าวัน บุดดา – ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านผักไหมใหญ่) 

88,000 ๑.ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่มั่นคง
แข็งแรง 
๒.สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ในการสัญจรเส้นทาง 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
หรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพ่ิมขึ้น 

  4.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสิงไคร 
หมู่ที่ 1 (ซอยนางแปง พันสูง
เนิน - นางตัน สุขสวัสดิ์) 

190,000 ๑.ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่มั่นคง
แข็งแรง 
๒.สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ในการสัญจรเส้นทาง 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
หรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพ่ิมขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนน สะพาน 
ทางเท้า ท่อระบายน้ า  
และงานอาคาร 
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค 
3. พัฒนาระบบจราจร 

5.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน 
ห้วยซันพัฒนา หมู่ที่ 13  
(ซอยผู้ใหญ่บ้านนพรัตน์   
สมบัติวงค์ - คลองส่งน้ า) 

257,000 ๑.ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่มั่นคง
แข็งแรง 
๒.สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ในการสัญจรเส้นทาง 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
หรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพ่ิมขึ้น 

  6.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไฮน้อย 
หมู่ที่ 9 – เขตต าบลส าโรง
ปราสาท 

336,000 ๑.ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่มั่นคง
แข็งแรง 
๒.สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ในการสัญจรเส้นทาง 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
หรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพ่ิมขึ้น 

  7.โครงการก่อสร้างถนนดิน          
ลงหินคลุกบ้านไพรพะเนาว์         
หมู่ที่ 15  
(ซอยบ้านนางสง่า  บุดดา) 

55,000 ๑.ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่มั่นคง
แข็งแรง 
๒.สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ในการสัญจรเส้นทาง 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
หรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพ่ิมขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนน สะพาน 
ทางเท้า ท่อระบายน้ า  
และงานอาคาร 
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค 
3. พัฒนาระบบจราจร 

8.โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน 
กระสังข์  หมู่ที่ 6  
(สี่แยกบ้านนางเปลี่ยน  
พันธมาศ – วัดบ้านกระสังข์) 

490,000 ๑.ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่มั่นคง
แข็งแรง 
๒.สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ในการสัญจรเส้นทาง 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
หรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพ่ิมขึ้น 

  9.โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดู่  
หมู่ที่ 3 (สี่แยกกลางหมู่บ้าน - 
สี่แยก อปพร.) 

496,000 ๑.ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่มั่นคง
แข็งแรง 
๒.สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ในการสัญจรเส้นทาง 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
หรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพ่ิมขึ้น 

  10.ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านหนองลุง หมู่ที่ 14 

348,000 ๑.ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่มั่นคง
แข็งแรง 
๒.สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ในการสัญจรเส้นทาง 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
หรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพ่ิมขึ้น 

  11.โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านห่องน้อย 
หมู่ที่ 12   

497,000 ๑.ประชาชนมีน้ าอุปโภค บริโภค 
และสามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ได้ตลอด 
 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
หรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนน สะพาน 
ทางเท้า ท่อระบายน้ า  
และงานอาคาร 
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค 
3. พัฒนาระบบจราจร 

12.โครงการก่อสร้างหอถังสูง
โครงถักเหล็กระบบประปา 
บ้านชาด หมู่ที่ 10 

470,000 ๑.ประชาชนมีน้ าอุปโภค บริโภค 
และสามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ได้ตลอด 
 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
หรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

  13.โครงการก่อสร้างหอถังสูง
โครงถักเหล็กระบบประปาบ้าน
ตาทอง หมู่ที่ 8 

470,000 ๑.ประชาชนมีน้ าอุปโภค บริโภค 
และสามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ได้ตลอด 
 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
หรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

  14.โครงการถมดินศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาทุ่ง   

42,000 1.มีสถานที่พร้อมในการก่อสร้างอาคาร
เรียน 

มีสถานที่พร้อมส าหรับ 
สร้างอาคารเรียน 

  15.โครงการรื้อถอนอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านนาทุ่ง   

56,000 1.รื้อถอนอาคารเรียนเตรียมก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่ง 

มีการรื้อถอนอาคารเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านนาทุ่ง 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนน สะพาน 
ทางเท้า ท่อระบายน้ า  
และงานอาคาร 
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค 
3. พัฒนาระบบจราจร 

1.เงินอุดหนุน – โครงการขยาย
เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 7 –  
บ้านห่องน้อย หมู่ที่ 12   

208,970.87           ความพึงพอใจของประชาชนร้อยละ ๘๐  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือนอย่างเพียงพอ 

  2.เงินอุดหนุน – โครงการขยาย
เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
บ้านสิงไคร หมู่ที่ 1 
 

92,555.46 ความพึงพอใจของประชาชนร้อยละ ๘๐  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือนอย่างเพียงพอ 

  3.เงินอุดหนุน – โครงการขยาย
เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
และติดตั้งหม้อแปลง  
บ้านนาทุ่งเหนือ หมู่ที่ 16   
 

182,140.49                ความพึงพอใจของประชาชนร้อยละ ๘๐  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือนอย่างเพียงพอ 

  4.เงินอุดหนุน - โครงการขยาย
เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะบ้านกระสังข์ หมู่ที่ 6 
 

61,401.55 
 
 

ความพึงพอใจของประชาชนร้อยละ ๘๐  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือนอย่างเพียงพอ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนน สะพาน 
ทางเท้า ท่อระบายน้ า  
และงานอาคาร 
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค 
3. พัฒนาระบบจราจร 

5.เงินอุดหนุน - โครงการขยาย
เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะบ้านโคกส าโรง  
หมู่ที่ 17 

102,340.90 ความพึงพอใจของประชาชนร้อยละ ๘๐  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือนอย่างเพียงพอ 

  6.เงินอุดหนุน - โครงการขยาย
เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะบ้านผักไหมใหญ่  
หมู่ที่ 4          

132,094.05 ความพึงพอใจของประชาชนร้อยละ ๘๐  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือนอย่างเพียงพอ 
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1.5 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
  
ล าดับ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1 โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจ านวนมาก - บรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานะ 
การคลังของท้องถิ่นพร้อมทั้งจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการ 

2 บุคลากรยังขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่
เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็น
ปัจจัยส าคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนด
ไว้ 

- แผนเป็นปัจจัยส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้
ความส าคัญและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ 
ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายอย่างจริงจัง 

3 งบประมาณท่ีได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับ
โครงการ 

- ใช้งบประมาณตามโครงการที่ก าหนดขึ้นตาม
แผนปฏิบัติ 

4 ระยะเวลาในการจัดท าโครงการที่ก าหนดตาม
แผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการ 
เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ 

- หน่วยงานเห็นความส าคัญในการจัดท า
โครงการ โดยค านึงถึงตัวชี้วัดที่ก าหนดเพ่ือให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
- หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความ
ร่วมมือในการจัดโครงการที่จัดขึ้น 

5 การรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้
ข้อมูลล่าช้า 

- ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูล
รายงานผลการด าเนินงานเมื่อด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามารถน าข้อมูลไปสรุปผลได้ 

6 ปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น 
ภัยหนาว ภัยแล้ง น้ าท่วม เปน็ต้น 

- ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 
- ในรายที่ได้รับความเสียหายมาก  ส่งเรื่องขอ
ความช่วยเหลือจากอ าเภอ และจังหวัดต่อไป 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565       
  2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1)  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20  คะแนน 
2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  ๒๐  คะแนน 
3) ยุทธศาสตร์  ๖๐  คะแนน  ประกอบด้วย 
 3.1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10  คะแนน 
 3.2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10  คะแนน 
 3.3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด  10  คะแนน 
 3.4)  วิสัยทัศน์  5  คะแนน 
 3.5)  กลยุทธ์  5  คะแนน 
 3.6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5  คะแนน 
 3.7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5  คะแนน 
 3.8)  แผนงาน  5  คะแนน 
 3.9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5  คะแนน 
คะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80  (80  คะแนน) 
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   2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10  คะแนน 
2) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  คะแนน 
3) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  คะแนน 
4) แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10  คะแนน 
5) โครงการพัฒนา  60  คะแนน  ประกอบด้วย 
 5.1)  ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5  คะแนน 
 5.2)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5  คะแนน 
 5.3)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  

5  คะแนน 
 5.4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  5  คะแนน 
 5.5)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  5  คะแนน 
 5.6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5  คะแนน 
 5.7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5  คะแนน 
 5.8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  5  คะแนน 
 5.9)  งบประมาณ  มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
 5.10)มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5  คะแนน 
 5.11)มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 คะแนน 
 5.12)ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล  องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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   2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  

  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ 
และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 

  การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart 
ที่จะท าให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการด าเนินการช่วงใดตรง
ก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ แผนด าเนินการจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงาน 

  การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็น
ระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญใน 2 ระดับ คือ เกณฑ์การประเมิน
หน่วยงาน เกณฑ์ประเมินโครงการ และการพิจารณานี้เพื่อให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อยของงาน/โครงการอย่าง
มีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพ่ือการด าเนินการต่อไปหรือยุติการด าเนินงาน
โครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยก าหนด
รูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม/โครงการอยู่ภายใต้
ระยะเวลาและงบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่ และผลการด าเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดย
การติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการในขณะที่ท าการประเมินผล
เป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริง เมื่อด าเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ 

 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนด

กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนี้ 

 (1)  การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

  1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
  2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
  3. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring) 
  4. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้           

โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ 
  5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ 
  6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท ากิจกรรมที่มีต่อ

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
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 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพฒันาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติตามและ
ประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

 ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผล
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหมได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาองค์การส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๒๙      

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 

 
 

 

http://www.dla.go.th/
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การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผล
เชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึง        
ผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในภาพรวม 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  2.4 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

1. ก าหนดการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ อย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง
ต่อปี 

2. ก าหนดการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ในภาพรวมอย่างน้อยปีละ
ครั้ง 

3. ก าหนดการรายงานผล ซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ปีละครั้ง 

4. ก าหนดการประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และปิดประกาศไว้ที่เปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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   2.5 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 

๓.  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๖0 

     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 

     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 

     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 

     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 

     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 

     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 

     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 

     ๓.๘  แผนงาน (๕) 

     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๒๐  

(๑)  ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บา้น/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเภท ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ ดา้นการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

(๓)  

(๒)  ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เก่ียวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ และจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓)  ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสงัคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

(๒)  

(๔)  ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนสง่ การไฟฟา้ การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕)  ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การปศสุัตว์ การบรกิาร การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(๒)  

(๖)  ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิน่ สนิค้าพืน้เมือง และของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 

(๒)  

(๗)  ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘)  การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙)  การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วธิีการ และ
การด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อแก้ไขปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๒.  การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๒๐  
(๑)  การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

(๕)  

(๒)  การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใชผ้ลของการบังคบัใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓)  การวิเคราะห์ทางสังคม เชน่ ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เปน็
ต้น 

(๓)  

(๔)  การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสงัคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปน็อยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕)  การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มผีลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖)  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบนัและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนนิงาน
ได้แก่ S – Strength (จุดแข็ง) W – Weakness (จุดอ่อน) O – 
Opportunity (โอกาส) และ T – Threat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร ์ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๖๐  
๓.๑  ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทีส่อดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

(๑๐)  

๓.๒  ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และThailand๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๓.๔  วิสัยทัศน ์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาส และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กบัโครงการพฒันา
ท้องถิ่น 

(๕)  

๓.๕  กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นัน้ 

(๕)  

๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่
ละประเดน็กลยุทธ ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนนุต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีช่ัดเจน 

(๕)  

๓.๗  จุดยืนทางยทุธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(๕)  

๓.๘  แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด ค่าเปา้หมาย กลยุทธ์จุดยนืทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงาน            และความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

๓.๙  ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูก่ารพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม่จังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล  องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
            แห่งชาต ิ

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0   (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง ยั่งยืน  
            ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑.  การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒.   การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑)  การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่
ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒)  วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ        
ที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

๑๐  

๓.   การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑)  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)  ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒)  วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ ( Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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๕.  โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้ ๖๐  
๕ . ๑  คว ามชั ด เ จนขอ งชื่ อ
โครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร          
ในอนาคต 

(๕)  

๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้ าหมายต้ องชั ด เ จน  ส ามารถระบุ จ า นวน เท่ า ไ ร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ
จบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

๕ . ๔   โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง            
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  
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๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์ลางการพัฒนา (๓) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี ที่
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ
เพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  

๕ . ๖   โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
สอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value – Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมน าน้อย ได้มาก
เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่ เติม เต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิ จั ย และพัฒนาแล้ วต่ อยอดคว าม ได้ เป รี ยบ เ ชิ ง
เปรียบเทียบ เช่น ด้ านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

๕.๗  โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่ นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออก
จากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(๕)  
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๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหา
ค ว า ม ย า ก จ น ห รื อ ก า ร
เสริ มสร้ า ง ให้ประ เทศชาติ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(๕)  

๕.๙  งบประมาณ มีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ เ ป้ า ห ม า ย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความเหลื่อมล้ า
ในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) 
ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

๕.๑๐ มีการประมาณการราคา
ถู ก ต้ อ ง ต า ม ห ลั ก วิ ธี ก า ร
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

(๕)  

๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้ วัด 
( KPI)  แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness)  ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก า หนดร้ อยละ  ก า รก า หนดอั น เ กิ ด จ า กผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่า
จะได้รับ 

(๕)  

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่ งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ส่วนที่ 3  
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล  

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 
 
 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 
อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

๒๐ 
(๓) 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) (๒) 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) (๒) 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) (๒) 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) (๓) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

๒๐ 
(๕) 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) (๓) 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  (๓) 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) (๓) 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) (๓) 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit            
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ            
T-Therat (อุปสรรค) 

(๓) (๓) 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

๖๐ 
(๑๐) 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) (๕) 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) (๕) 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕) (๕) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) (๕) 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) (๕) 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 
อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ ๕๘ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) (๕) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๕) (๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) (๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
คาดว่าที่จะได้รับ 

(๕) (๕) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลีย่นแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, 
ด้านสงัคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏบิัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใชว้ัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนนิการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เทา่ไร 
จ านวนที่ไมส่ามารถด าเนนิการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิน่ตามอ านาจหน้าทีท่ี่ได้
ก าหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏบิัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ทีด่ าเนินการ
ในพื้นทีน่ั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเปน็ไปตาม
อ านาจหนา้ที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการตา่งๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏบิัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนนิการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพื้นทีต่ิดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ ๑๐ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได ้
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตัง้
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์  
๒๐ ป ี
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถปุระสงคส์นองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนนิการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

60 
(๕) 

มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเปน็มาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (๕) 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พืน้ที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธบิายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เร่ิมตน้ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) (๕) 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรา้งความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกนัทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดลุและพฒันาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยนื 

(๕) (๕) 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวสิัยทัศน์ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสูป่ฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายไดป้านกลางสู่รายไดสู้ง (๒) การพฒันาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสร้างสงัคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อม
ล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) 
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) (๕) 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง Thailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (๕) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) (๕) 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) (๕) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) (๕) 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) (๕) 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
๕.๑๒ ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕) (๕) 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ 
(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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แบบที่ 1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ของท้องถ่ินโดยตนเอง 
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ค าชี้แจง :  แบบที่ 1   เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น    
โดยจัดท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ 
    การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 
 

แบบที่  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
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ค าชี้แจง :  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม  หรือ ไตรมาสที่ 1  
จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
  (1)   ไตรมาสที่   1   (ตุลาคม – ธันวาคม)   (2)   ไตรมาสที่   2  (มกราคม - มีนาคม) 

 (3)   ไตรมาสที่   3   (เมษายน – มิถุนายน)             (4)   ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
ส่วนที่  2   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2565                2565                   รวม 

 จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

20 2,360,000 26 2,574,500 17 830,000 16 600,000 16 600,000 95 6,964,500 

2. การ
พัฒนาด้าน
คนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

96 22,238,400 115 24,667,170 94 20,344,170 87 20,107,170 84 19,525,170 476 106,882,080 
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ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2565                2565                   รวม 

 จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

3. การพัฒนาด้าน
ความมั่นคงและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

9 1,310,000 9 1,310,000 7 1,200,000 7 1,200,000 7 1,200,000 39 6,220,000 

4. การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

19 2,315,000 22 2,734,500 15 1,845,000 12 1,665,000 12 1,665,000 80 10,224,500 

5. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9 485,000 9 485,000 7 275,000 6 225,000 6 225,000 37 1,695,000 

6. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค 

147 25,097,820 142 26,687,100 130 25,375,100 102 19,164,400 16 3,876,100 521 100,000,520 

รวมท้ังสิ้น 300 53,806,220 323 58,458,270 270 49,869,270 230 42,961,570 141 27,091,270 1,248 231,986,600 
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4.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการที่
แลว้เสร็จ 

จ านวนโครงการ
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการที่มี
เพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 14 8.54 - - 2 4.08 - - - - 16 9.75 
2. การพัฒนาด้านคนและสังคม                    
ที่มีคุณภาพ 

48 29.27 - - 36 73.47 - - - - 84 51.22 

3. การพัฒนาด้านความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

2 1.22 - - 5 10.20 - - - - 7 4.27 

4. การพัฒนาด้านการบรหิารจดัการ 13 7.93 - - - - - - - - 13 7.93 
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

- - - - 6 12.25 - - - - 6 3.66 

6. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน             
และระบบสาธารณูปโภค 

38 23.16 - - - - - - - - 38 23.17 

รวม 115 100 - - 49 100 - - - - 164 100 
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5.  การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ยุทธศาสตร ์
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

274,107 1.13 - - 274,107 1.13 

2. การพัฒนาด้านคน
และสังคมที่มีคณุภาพ 

15,979,256 66.07 - - 15,979,256 66.07 

3. การพัฒนาด้านความ
มั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

110,700 0.46 - - 110,700 0.46 

4. การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

706,124.50 2.92   706,124.50 2.92 

5. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - - - 

6. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค 

7,114,003.32 29.42 - - 7,114,003.32 29.42 

รวม 24,184,190.82 100 - - 24,184,190.82 100 
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ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2565 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1. ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขต
ระบบประปาหมูบ่้านแบบผิวดินขนาด
ใหญ่ บ้านผักไหมใหญ่ หมู่ที่ 4 ต าบล
ผักไหม องค์การบริหารส่วนต าบล
ผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรี
สะเกษ 
 

 - - 575,400 557,700 

2. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน            
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี จากสาย บา้น
ผักไหมใหญ่ ถึงสาย ประปา บ้าน 
ผักไหมใหญ่ หมู่ที่ 4 ต าบล ผักไหม 
กว้าง 5 เมตร ยาว 785 เมตร หนา 
0.05 เมตร พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
3,925 ตารางเมตร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน 
จังหวัดศรีสะเกษ 

 - - 1,507,000 1,500,000 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
จากสาย บ้านโคกส าโรง หมู่ 17 ถึง
สาย บ้านกระสังข์ หมู่ 6 บ้าน โคก
ส าโรง หมู่ที่ 17 ต าบล ผักไหม กว้าง 
4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 
เมตร พ้ืนท่ีรวมไม่           น้อยกว่า 
4,400 ตารางเมตร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน 
จังหวัดศรีสะเกษ 

 - - 2,471,000 1,480,000 

4. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน            
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี จากสาย บา้น
หาด หมู่ 5 ถึงสาย บ้านผักไหมใหญ่ 
หมู่ 4 บ้าน หาด หมู่ที่ 5 ต าบล 
ผักไหม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 
เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 6,850 ตารางเมตร 
องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 
อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรสีะเกษ 
 

 - - 2,631,000 1,688,000 
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โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

5. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน 
(ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาทุ่ง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วย
ทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 

 - - 1,834,700 1,745,000 

รวม - - - 9,019,100 6,970,700 
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ส่วนที่ 4  ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  
ล าดับ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1 โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจ านวนมาก - บรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานะ 
การคลังของท้องถิ่นพร้อมทั้งจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการ 

2 บุคลากรยังขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่
เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็น
ปัจจัยส าคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนด
ไว้ 

- แผนเป็นปัจจัยส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้
ความส าคัญและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ 
ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายอย่างจริงจัง 

3 งบประมาณท่ีได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับ
โครงการ 

- ใช้งบประมาณตามโครงการที่ก าหนดขึ้นตาม
แผนปฏิบัติ 

4 ระยะเวลาในการจัดท าโครงการที่ก าหนดตาม
แผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการ 
เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ 

- หน่วยงานเห็นความส าคัญในการจัดท า
โครงการ โดยค านึงถึงตัวชี้วัดที่ก าหนดเพ่ือให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
- หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความ
ร่วมมือในการจัดโครงการที่จัดขึ้น 

5 การรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้
ข้อมูลล่าช้า 

- ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูล
รายงานผลการด าเนินงานเมื่อด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามารถน าข้อมูลไปสรุปผลได้ 

6 ปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น 
ภัยหนาว ภัยแล้ง น้ าท่วม เปน็ต้น 

- ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 
- ในรายที่ได้รับความเสียหายมาก  ส่งเรื่องขอ
ความช่วยเหลือจากอ าเภอ และจังหวัดต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 3  แบบประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

-79- 
 
 
 
 

ค าชี้แจง :  แบบที่  3 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม                      . 
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน          12  ตุลาคม  2565                                           \ 
ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2565 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 16 14 

2. การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 84 48 
3. การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

7 2 

4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 13 13 

5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 - 

6. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 38 38 

รวม 164 115 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน (เก็บข้อมูลจากประชาชนในต าบล จ านวน 100 คน) 
5. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 46.80% 46.80% 6.40% 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 43.50% 42.00% 14.50% 
3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 38.70% 46.80% 14.50% 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 25.80% 64.50% 9.70% 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 19.30% 71.00% 9.70% 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 17.70% 77.50% 4.80% 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 25.80% 77% 6% 
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 22.60% 66.10% 11.30% 

ภาพรวม 30.03% 59.50% 10.47% 
 
 
 

แบบที่  3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 
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ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.30 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.88 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.73 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.60 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.49 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.49 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.92 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.87 

ภาพรวม 7.79 

       2.)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

- - - - - 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

1.)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.30 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.86 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.75 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.46 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.48 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.54 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.90 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.95 

ภาพรวม 7.78 

    2.)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

- - - - - 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

1.)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.97 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.81 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.79 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.70 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.49 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.44 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.90 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.75 

ภาพรวม 7.70 
   
     2.)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

- - - - - 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

1.)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.24 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.83 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.73 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.60 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.54 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.67 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.87 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.67 

ภาพรวม 7.77 
 

      2.)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดทีเ่ลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

- - - - - 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     1.)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.30 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.40 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.08 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.05 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.97 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.97 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.87 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.08 

ภาพรวม 8.07 
 

      2.)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

- - - - - 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  

1.)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.10 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.84 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.65 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.62 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.46 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.52 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.02 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.75 

ภาพรวม 7.75 
 

      2.)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

- - - - - 
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ส่วนที่ 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
1. ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
 1.1  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  1)  จ านวนโครงการทั้งสิ้น  16  โครงการ 
  2)  จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  14  โครงการ 
  3)  จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 2 โครงการ 

1.2  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  1)  จ านวนโครงการทั้งสิ้น  84  โครงการ 
  2)  จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  48  โครงการ 
  3)  จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 36 โครงการ 

1.3  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  1)  จ านวนโครงการทั้งสิ้น  7  โครงการ 
  2)  จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  2  โครงการ 
  3)  จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 5 โครงการ 
  1.4  ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
  1)  จ านวนโครงการทั้งสิ้น  13  โครงการ 
  2)  จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  13  โครงการ 
  3)  จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ - โครงการ 

1.5  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1)  จ านวนโครงการทั้งสิ้น  6  โครงการ 
  2)  จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  - โครงการ 
  3)  จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 6 โครงการ 

1.6  ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
  1)  จ านวนโครงการทั้งสิ้น  38  โครงการ 
  2)  จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  38  โครงการ 
  3)  จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ - โครงการ 

2.  ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
 2.1   เป้าหมายจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ และกลุ่มเป้าหมาย มีผลของการด าเนินการโดยผู้เข้าร่วม
โครงการตรงตามกลุ่มเป้าหมายและจ านวนครบถ้วนตามที่ก าหนด 
 2.2 เป้าหมายจ านวนหมู่บ้าน จ านวนโรงเรียน จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ด าเนินการตามโครงการ 
ครบตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 2.3 เป้าหมายกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ กลุ่มสตรี และกลุ่มอาชีพ 
 2.4 เป้าหมายสัดส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 2.5 เป้าหมายด้านสิ่งปลูกสร้าง จ านวนแห่งที่ด าเนินการ เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ 
 2.6 เป้าหมายด้านสถานที่ด าเนินการโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 

จากที่คณะกรรมการติดตามได้ด าเนินการติดตาและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กาบริหารส่วนต าบลผักไหม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565)  มีข้อเสนอแนะดังนี้    
ปัญหา 
  (1) เงินรายได้ของ อบต.ยังเข้าไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ ท าให้ต้องพิจารณาด าเนินการ
โครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนก่อน ร่วมถึงโครงการที่ต้องด าเนินการตามห้วงเวลา จึงท าให้สามารถด าเนินการ
โครงการตามข้อบัญญัติได้น้อย  
  (2) ข้อจ ากัดในการเบิกจ่ายตามระเบียบต่างๆ ท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัวเท่าท่ีควร  
  (3) โครงการในแผนมีจ านวนมากแต่งบประมาณมีน้อยท าให้ความส าเร็จของแผนส าเร็จได้น้อย  
  (4) ปัญหาการประสานงานในการลงงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  (5) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) 
  (6) มีบางหมู่บ้านมีไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ 
  (7) ถนนยังไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกหมู่บ้าน   

ข้อเสนอแนะ  
  (1) เห็นควรพิจารณาวางแผนการจัดการในด้ายรายได้ของ อบต.ให้เหมาะสมตามงบประมาณท่ีมี  
และพิจารณาโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามความเร่งด่วน และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา         
ให้เหมาะสมตามงบประมาณท่ีมีจ ากัดในแต่ละปี  
  (2) เห็นควรพิจารณาการวางแผนการด าเนินโครงการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส            
โคโรนา (โควิด – 19)    
  (3) เห็นควรพิจารณาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้หมู่บ้านอย่างเพียงพอ  เพ่ือให้การสัญจรไปมาได้สะดวก
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
   (4) เห็นควรพิจารณาด าเนินการก่อสร้างถนน ซ่อมแซม ปรับปรุง ให้เพียงพอต่อการสัญจรไปมาของ
ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลผักไหม   ควรจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  และทางระบายน้ า อย่างพอเพียง  เป็น
ประจ า  และมีประสิทธิภาพ  จัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตรพอเพียง  จัดให้มีและบ ารุงการ
ไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  เช่นไฟฟ้าโซล่าเซลล์  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนการสัญจรไปมา  
และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  รวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามสถานที่ต่างๆ  เพ่ือป้องกันขโมย 
เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน  ใช้เป็นหลักฐานส าคัญได้ ลดการท าลายทรัพย์สิน เฝ้าระวังความปลอดภัย
ของประชาชน  การด าเนินการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ เช่น  ถนน  ให้เพียงพอในการสัญจรไปมาของ
ประชาชน  เกิดความสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย สอดคล้องกับการพัฒนาความสามารถในการบริการ           
ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 

 
 
 
 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

-88- 
บัญชีแนบท้ายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 – 256๕)  

(ติดตามภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565) 
โครงการที่ได้ด าเนนิการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปศุสัตว์ ปี 2565  15,362  บาท 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ปี  2565  14,685  บาท 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลผักไหม ปี  2565  19,600  บาท 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการอบรมการแส่วผ้าพื้นเมือง ปี 2565  19,900  บาท 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงกานขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  30,000  บาท 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเสริมสวยต าบลผักไหม  14,560  บาท 
7. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการฝึกอบรมท าลายผ้าไหมประยุกต์ให้แก่กลุ่มทอผ้าต าบลผักไหม  20,000  บาท 
8. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการส่งเสริมอาชีพการทอเสื่อกก 20,000  บาท 
9. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนากลุ่มร้านค้าชุมชน ต าบลผักไหม  20,000  บาท 
10.ยุทธศาสตร์ที่ 1 เงินอุดหนุน - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไทเกษตรซัพพลาย  20,000  บาท  
11.ยุทธศาสตร์ที่ 1 เงินอุดหนุน - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวต าบลผักไหม 20,000 บาท 
12.ยุทธศาสตร์ที่ 1 เงินอุดหนุน - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสายใยรักบ้านนาทุ่ง 20,000 บาท 
13.ยุทธศาสตร์ที่ 1 เงินอุดหนุน - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักรกลการเกษตรต าบลผักไหม 20,000 บาท 
14.ยุทธศาสตร์ที่ 1 เงินอุดหนุน - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนต าบลผักไหม  
      20,000 บาท  
15.ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  8,721,700   บาท 
16.ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ  2,004,400   บาท 
17.ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์      24,000   บาท 
18.ยุทธศาสตร์ที่ 2 เงินอุดหนุน – อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลผักไหม ประจ าปี 2565  200,000  บาท  
19.ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่าง ๆ 33,720  บาท 
20.ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการบริการด้านสวัสดิการแก่ประชาชนต าบลผักไหม ปี 2565 20,000 บาท 
21.ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการสงเคราะห์เด็กในครอบครัวที่ยากจน ปี 2565   20,000  บาท 
22.ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุต าบลผักไหม ปี 2565  20,000 บาท 
23.ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการสวัสดิการส่งผู้ป่วยเรื้อรังที่ยากไร้และด้อยโอกาส ปี  2565   1,836  บาท 
24.ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ  98,750  บาท 
25.ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัย 10,000  บาท 
26.ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการเด็กและเยาวชนต าบลผักไหมผนึกหัวใจต้านภัยยาเสพติด ปี 2565  
      14,800 บาท 
27.ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และแอพพลิเคชั่น ปี 2565    10,000 บาท 
28.ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2565 14,200 บาท 
29.ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการควบคุมโรคติดต่อและโรคที่แพร่ระบาด ปี 2565 109,210 บาท 
30.ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2565 30,500 บาท 
31.ยุทธศาสตร์ที่ 2 เงินอุดหนุน – อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านกระสังข์ หมู่ที่ 6 20,000 บาท 
32.ยุทธศาสตร์ที่ 2 เงินอุดหนุน – อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโคกส าโรง หมู่ที่ 17  19,400 บาท 
33.ยุทธศาสตร์ที่ 2 เงินอุดหนุน – อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 7  20,000 บาท 
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34.ยุทธศาสตร์ที่ 2 เงินอุดหนุน – อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาทุ่งเหนือ หมู่ที่ 16  20,000 บาท 
35.ยุทธศาสตร์ที่ 2 เงินอุดหนุน –โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกระสังข์  20,000  บาท  
36.ยุทธศาสตร์ที่ 2 เงินอุดหนุน –โครงการ One day One sentence ภาษาอังกฤษ English for life 
      โรงเรียนบ้านตาทอง   20,000  บาท  
37.ยุทธศาสตร์ที่ 2 เงินอุดหนุน –โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนด้วยหลักสูตรสะเต็มศึกษา  

    (STEM Education) โรงเรียนบ้านตาทอง   20,000  บาท 
38.ยุทธศาสตร์ที่ 2 เงินอุดหนุน –โครงการพานักเรียนและลูกหลานเข้าวัด โรงเรียนบ้านตาทอง  
      20,000  บาท  
39.ยุทธศาสตร์ที่ 2 เงินอุดหนุน – อาหารกลางวันสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จ านวน 4  โรงเรียน  
      2,633,400   บาท 
40.ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  1,071,540  บาท 
41.ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมค่านิยมหลัก
      ของคนไทย 12 ประการ   15,000  บาท 
42.ยุทธศาสตร์ที่ 2 เงินอุดหนุน -โครงการจุดประกายฝันแบ่งปันพี่น้อง  15,000  บาท 
43.ยุทธศาสตร์ที่ 2 เงินอุดหนุน -โครงการต้นกล้าความรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  20,000  บาท 
44.ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการสนับสนุนจัดงานรัฐพิธีและงานวันส าคัญๆ ของชาติ ที่รัฐบาลก าหนดให้มีข้ึน 
       28,000   บาท 
45.ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการวันเข้าพรรษา  60,000  บาท 
46.ยุทธศาสตร์ที่ 2 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล  110,000 บาท 
47.ยุทธศาสตร์ที่ 2 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลผักไหม  130,000 บาท 
48.ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ 74,700 บาท 
49.ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร 
       ส่วนต าบลผักไหม  26,500  บาท 
50.ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ปี 2565   4,500   บาท  
51.ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ 

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      25,000  บาท  
52.ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 430,134.50   บาท 
53.ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่ง  42,000  บาท 
54.ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการรื้อถอนอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่ง  56,000  บาท 
55.ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผักไหมน้อย หมู่ที่ 2 (ทิศตะวันตกหมู่บ้าน –  
               วัดเจริญถาวร)  308,000  บาท 
56.ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดู่ หมู่ที่ 3  
       (สี่แยกกลางหมู่บ้าน –   สีแ่ยก อป.พร.)  496,000  บาท 
57.ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านไพรพะเนาว์ หมู่ที่ 15  
       (ซอยบ้านนายสมภาส  ผักไหม)  37,000 บาท 
58.ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านไพรพะเนาว์ หมู่ที่ 15 (ซอยบ้านนางสง่า บุดดา)  
      55,000 บาท 
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59.ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บ้านไฮน้อย หมู่ที่ 9 – เขตต าบลส าโรงปราสาท  
               336,000   บาท 
60.ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหนองลุง หมู่ที่ 14  348,000  บาท 
61.ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห่องน้อย หมู่ที่ 12  497,000  บาท 
62.ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการก่อสร้างหอถังสูงโครงถักเหล็กระบบประปาบ้านชาด หมู่ที่ 10  470,000  บาท
63.ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการก่อสร้างหอถังสูงโครงถักเหล็กระบบประปาบ้านตาทอง หมู่ที่ 8  470,000  บาท 
64.ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าบ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 7 - บ้านห่องน้อย หมู่ที่ 12  
                208,970.87 บาท  
65.ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าบ้านสิงไคร หมู่ที่ 1 92,555.46 บาท 
66.ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง บ้านนาทุ่งเหนือ หมู่ที่ 16  
               182,140.49 บาท 
67.ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบ้านกระสังข์ หมู่ที่ 6   61,401.55 บาท 
68.ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบ้านโคกส าโรง หมู่ที่ 17      
      102,340.90 บาท 
69.ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบ้านผักไหมใหญ่ หมู่ที่ 4     
               132,094.05 บาท 
ครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 41,500     บาท    (งานบริหารทั่วไป) 
2. ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก   6,700       บาท (งานบริหารทั่วไป) 
3. เก้าอ้ีส านักงาน    9,500   บาท (งานบริหารทั่วไป) 
4. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน    11,400 บาท (งานบริหารทั่วไป) 
5. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  21,990     บาท (งานบริหารงานคลัง) 
6. เครื่องพิมพ์    7,500       บาท (งานบริหารงานคลัง) 
7. โปรแกรมจัดค่าน้ าประปาส าเร็จรูป 60,000  บาท     (งานบริหารงานคลัง) 
8. เครื่องปรับอากาศ   111,000   บาท (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
9. ชั้นวางของเล่นส าหลับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11,200   บาท (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
10.โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอ้ีขนาด 6 ที่นั่ง          105,000  บาท (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
11.เครื่องชั่งน้ าหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง 19,000   บาท (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
12.เครื่องพิมพ์     52,500   บาท (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
13.ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชัน้    63,000   บาท (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
14.พัดลมติดผนัง     9,600    บาท   (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)    
15.เครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟนแบบลากจูง         10,000   บาท   (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความ
        เข้มแข็งชุมชน) 
16.เครื่องปริ้นเตอร์    8,900    บาท  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความ
        เข้มแข็งชุมชน) 
17.เครื่องรับ - ส่งวิทยุ (ระบบ VHF/FM)  36,000  บาท (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
18.เครื่องตบดิน     21,000  บาท   (งานก่อสร้าง) 
19.เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง   39,000  บาท   (งานกิจการประปา) 
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20.เครื่องสูบน้ าแบบซัมเมอร์สซิเบิ้ล   32,000  บาท  (งานกิจการประปา) 
21.เครื่องตัดคอนกรีต       33,000  บาท  (งานก่อสร้าง) 

รายจ่ายท่ีกันเงินรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กรณีก่อหนี้ผูกพัน)  
1. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด (รางระบายน้ าไร้ท่อ) บ้านหาด หมู่ที่ 5  
      469,000   บาท   
2. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผักไหมใหญ่ หมูที่ 4 (บ้านนายค าวัน บุดดา – 
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักไหมใหญ่)  88,000 บาท 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสิงไคร หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านนางแปง พันสูงเนิน - 
     นางตัน สุขสวัสดิ์)  190,000 บาท  
4. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยซันพัฒนา หมู่ที่ 13  
      (ซอยบ้านผู้ใหญ่นพรัตน์ สมบัติวงค์ – คลองส่งน้ า) 257,000 บาท 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบ้านกระเต็ล หมู่ที่ 11   
     482,500 บาท 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกระสังข์  หมู่ที่ 6  
      (สี่แยกบ้านนางเปลี่ยน   พันธมาศ – วัดบ้านกระสังข์) 490,000 บาท 
7. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการปรับปรุงห้องน้ า อบต.ผักไหม  140,000 บาท 

รายจ่ายท่ีกันเงินรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการก่อสร้างรั้วรอบสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติฯ  70,000  บาท  
2. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการต่อเติมหลังคาระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 7  64,000  บาท 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  120,000  บาท 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการก่อสร้างป้ายพร้อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 7  84,000  บาท 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.ผักไหม  640,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

-92- 
รายจ่ายท่ีกันเงินรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1.เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข  75,000  บาท (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านผักไหมใหญ่  

หมู่ที่ 4 ต าบลผักไหม องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ  
557,700  บาท 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสาย บ้านผักไหมใหญ่ ถึงสาย ประปา  
บ้านผักไหมใหญ่ หมู่ที่ 4 ต าบล ผักไหม กว้าง 5 เมตร ยาว 785 เมตร หนา 0.05 เมตร  
พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 3,925 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  
อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ   1,500,000  บาท  

3. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย บ้านโคกส าโรง หมู่ 17 ถึงสาย บ้านกระสังข์  
หมู่ 6 บ้าน โคกส าโรง หมู่ที่ 17 ต าบล ผักไหม กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา      
0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร  
องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ   1,480,000  บาท 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสาย บ้านหาด หมู่ 5 ถึงสาย  
      บ้านผักไหมใหญ่ หมู่ 4 บ้านหาด หมู่ที่ 5 ต าบล ผักไหม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร  
      หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,850 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต าบล 
      ผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ   1,688,000   บาท 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      บ้านนาทุ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ     
      1,745,,000  บาท 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม       

ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในภาพรวม 

ค ำชี้แจง       แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม
ในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคม 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
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.  การศึกษา   ประถมศึกษา     มัธยมศึกษา    อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
    ปริญญาตรี    ปริญญาโท               อ่ืนๆ 

4.  อาชีพหลัก   รับราชการ     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
    รับจ้าง     นักเรียนนักศึกษา    เกษตรกร 
    อ่ืนๆ (ระบ)ุ......................................................................................  

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหมในภาพรวม           
มากน้อยเพียงใด 

 
ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม    
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
ค ำชี้แจง   แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม        
ในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคม 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
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.  การศึกษา   ประถมศึกษา    มัธยมศึกษา    อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
    ปริญญาตรี    ปริญญาโท                อ่ืนๆ 

4.  อาชีพหลัก   รับราชการ    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
    รับจ้าง    นักเรียนนักศึกษา   เกษตรกร 

 อ่ืนๆ (ระบุ)......................................................................................  

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหมใน ด้านเศรษฐกิจ   
โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหมเท่าใด 

 
ความพึงพอใจ คะแนน 

(10  คะแนน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

  
 
 
 
 

 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

    2. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหมใน ด้านคนและสังคมที่
มีคุณภาพ   โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหมท่าใด 

 
ความพึงพอใจ คะแนน 

(10  คะแนน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
    3. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหมใน  ด้านการพัฒนา

ด้านความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนน
องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหมเท่าใด 

 
ความพึงพอใจ คะแนน 

(10  คะแนน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

     4. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหมใน  ด้านการบริหาร
จัดการ โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผักไหมเท่าใด 

 
ความพึงพอใจ คะแนน 

(10  คะแนน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
    5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหมใน  ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนต าบล
ผักไหมเท่าใด 

 
ความพึงพอใจ คะแนน 

(10  คะแนน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

    6. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหมใน  ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม
เท่าใด 

 
ความพึงพอใจ คะแนน 

(10  คะแนน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


