
 
 

การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 หนา 1 

 

 

 

 

 

 

 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 (เดือนตุลาคม ๒๕62– กันยายน ๒๕๖3)                    

 

 
 

ของ 

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 
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คํานํา 

 

 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อทําหนาที่กําหนด

แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมิน ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตลอดจนรายงาน

ผลเสนอความเห็นตอผูบรหิารทองถิ่นเพื่อนําเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศ

ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน 

 การติดตามประเมินผลถือเปนขั้นตอนที่สําคัญอยางยิ่งของการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 

เนื่องจากการติดตามผลจะทําใหผูเกี่ยวของไดทราบความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผน ทราบถึง

ปญหาและอุปสรรค ความสําเร็จและความลมเหลวของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น

ขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

 ดังนั้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายการดําเนินงานตามระเบียบดังกลาว องคการบริหารสวนตําบล    

ภูแลนคา จึงตองมกีารประเมนิผลการดําเนนิงานในปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อใหทราบถึงการดําเนินงาน

ไดบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด และสามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการของ

ประชาชนในทองถิ่นมากนอยเพียงใด เพื่อใหสามารถนํามาพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

ประสทิธผิล และตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง 
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๑.  ความสําคัญของการตดิตามและประเมนิผล  

การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่น เปนเครื่องมือที่จําเปนชวยใหผูบริหารทองถิ่น 

พนักงานสวนตําบล พนักงานจางรวมถึงสมาชิกสภาทองถิ่น สามารถกํากับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน

พัฒนาทองถิ่นตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองทองถิ่นจึงเปนการตดิตามที่ใหความสําคัญ  ดังนี้ 

 1. ผลการปฏบิัตงิานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่ไดกําหนดไว

หรอืไม รวมทัง้งบประมาณในการดําเนนิงาน 

  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบ

ดูวาแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั้งดานปริมาณ และคุณภาพตาม

ระยะเวลาที่กําหนดไวหรอืไมอยางไร 

  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด มี

ปญหาอุปสรรคอะไรบาง ทัง้ในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการ

เพื่อการพัฒนาทองถิ่น และขัน้ตอนตาง ๆ ในการดําเนนิการตามโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ

ดําเนนิงานตามภารกจิขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดําเนนิการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ทํา

ใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทําใหทราบถึงจุดแข็ง 

(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา

ทองถิ่น บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาพพื้นที่และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนําไปสูการปรับปรุง

แผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพื้นที่แวดลอมในสังคมภายใตความตองการและ

ความพงึพอใจของประชาชน 
 

2.  วัตถุประสงคของการตดิตามและประเมนิผล  

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดําเนินการไป

แลววาสิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการ

ตามโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นนั้น วามีปญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและ

ประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจาก

เรื่องใด จึงไดกําหนดวัตถุประสงคไดดังนี้ 

สวนท่ี 1 บทนํา 
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  1. เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งจะชวย

ตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มีประสิทธิภาพ 

และประสทิธผิล 

  2. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนดไว สภาพ

ผลการดําเนนิงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถิ่นตามภารกจิที่ไดกําหนดไว 

  3. เพื่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ 

การยกเลกิโครงการที่ไมเหมาะสมหรอืหมดความจําเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

  5. เพื่อสรางความรับผิดชอบของผูบรหิารทองถิ่น และบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล

ภูแลนคาที่จะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผน โครงการตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุ

วัตถุประสงคใหเกดิประโยชนกับผูมสีวนไดเสยี ผูมสีวนเกี่ยวของ และประชาชนในตําบลภูแลนคาหรือสังคม

สวนรวมมากที่สุด 

  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงาน

ตามแผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

3. ข้ันตอนการตดิตามและประเมนิผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 กําหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้  (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อให ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และ

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน

ทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด

ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสบิวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  (4) 

แตงตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานเพื่อชวยปฏบิัตงิานตามที่เห็นสมควร 

  1. การดําเนินการตดิตามและประเมนิผล 

  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่น มจํีานวน 11 คน ประกอบดวย  

  1)  สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลอืก จํานวน 3 คน  

  2)  ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลอืก จํานวน 2 คน   

  3)   ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบรหิารทองถิ่นคัดเลอืก จํานวน 2 คน  

  4)   หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหาร

ทองถิ่นคัดเลอืก จํานวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตองดําเนินการใหการติดตามและ

ประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่นบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถิ่น ดังนี้ 

  1. ประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น

โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วธิกีาร และหวงเวลาใหเหมาะสม 

  2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาที่

กําหนด โดยสามารถตดิตามและประเมนิผลไดตลอดระยะเวลา 

  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอ

ผูบรหิารทองถิ่นเพื่อดําเนินการตอไป 

  2. การกําหนดแนวทางและวธิกีาร 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ไดกําหนดการแบงขั้นตอนเพื่อเปน

การกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล  

ภูแลนคา ดังนี้ 

  2.1 การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม

ยุทธศาสตรและโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการที่จะ

ติดตามวามีวัตถุประสงคหลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซึ่งดูไดจากการ

กําหนดตัวช้ีวัด : KPI) ถากําหนดไวแลวมคีวามชัดเจนเพยีงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม 

เปนตน จากนั้นศึกษาวาผูใชผล การนําผลไปใชประโยชนอยางไร เมื่อใด ขอมูลหลัก ๆ ที่ตองการคืออะไร 

ตองการใหรายงานผลอยางไร มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซึ่งการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธี

สัมภาษณและ/หรอืสังเกตแลวนําผลที่ไดมากําหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการตดิตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก  

ขอ 2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตาม

แหลงขอมูล เวลาที่เก็บขอมูล วธิกีารเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซึ่ง

สวนใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรอืแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมอื 

  2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถิ่น เปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคและ

ขั้นตอนที่ไดกําหนดไว ซึ่งสิ่งสําคัญที่ตองการในช้ันนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนา

ทองถิ่นไวดีและไดขอมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพิ่มจนกวาจะได

ครบขัน้ต่ําตามที่กําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

  2.4 การวเิคราะหขอมูล เปนการวเิคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามที่กําหนดไว   แต

ละโครงการตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพื้นฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย   

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 

Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม

ของพื้นที ่
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  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการรายงานใหผูเกี่ยวของทราบโดยรายงานตาม

แบบที่กําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น ทัง้นี้ การรายงานผลการตดิตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย

ลักษณะก็ไดตามความเหมาะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ

เขยีนเปนรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค

และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการตดิตาม ซึ่งจะปรากฏในสวนที่ 2  และสวนที่ 3  

  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและ

เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอผูบริหาร

ทองถิ่น  เพื่อใหผูบรหิารทองถิ่น เสนอตอสภาทองถิ่น   และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  โดยอยางนอยปละ

หนึง่ครัง้ภายในเดอืนธันวาคมของทุกป 

  2.7  การวนิจิฉัยสั่งการ การนําเสนอเพื่อใหเกดิการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขที่ดี หลังจาก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูเกี่ยวของหรือผูมี

อํานาจในสํานัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแกไขปญหาที่ไดจากรายงาน

สรุป ซึ่งอาจกระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหาร

ทองถิ่น 
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  3. การรายงานผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจ

หนาที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถิ่นเพื่อใหผูบรหิารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดยอยางนอยปละหนึง่ครัง้ภายในเดอืนธันวาคมของทุกป 
 

ข้ันตอนการรายงานผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผูบริหารทองถ่ิน 
 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมนิผล 

 

ผูบริหาร

ทองถิ่น 

 

สภาทองถิ่น รายงานผล เสนอ 

ต้ังขอสังเกต/รับทราบ/เสนอ

 

 

ผูบริหารทองถ่ิน 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาใหประชาชนทราบในท่ีเปดเผย

ภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและ

เสนอความเ ห็นดังกล าวและตองป ด

ประกาศไว เปนระยะเวลาไมนอยกวา

สามสบิวัน 

 

เสนอ เสนอ 

ต้ังขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

 

เสนอ 

 

เสนอ 
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4. เครื่องมอืการตดิตามและประเมนิผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 

local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ

ประเมนิผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา

เลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดคิดสรางไว

เพื่อใชในการติดตามและประเมินผล  เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปน

ตน และหรือโดยการสรางเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดแก แบบสอบถาม 

(Questionnaires) แบบสัมภาษณ (Interview) และแบบสังเกตการณ (Observation) เปนตน   

โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อํานาจหนาที่ ภารกจิขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคารวมถึงผูมีสวนไดเสีย

ในทองถิ่นรวมทั้งเกณฑมาตรฐาน แบบตางๆ  ที่ไดกําหนดขึ้นหรือการนําไปทดลองใชเพื่อปรับปรุงแกไข

แลว  จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือ

ภาคสนาม  ดําเนนิการสํารวจและเก็บขอมูล วเิคราะหขอมูล สรุปขอมูลที่เปนจรงิตอไป  

  1. กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมนิผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล      

ภูแลนคากําหนดกรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมนิผล ดังนี้ 

  1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 

    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร

สวนตําบลภูแลนคาอยางนอยปละ 1 ครัง้  

    2) สรุปผลการตดิตามและประเมนิผล และสรุปภาพรวมของปที่ผานมา  

    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

นายกองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาภายในเดือนธันวาคม เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนตําบลภูแลน

คา  เสนอสภาองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

  1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 

(หรอืผลผลิต) ที่ไดกําหนดขึ้นมีความสอดคลองและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบล  

ภูแลนคา 

  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือที่มี

อยูจรงิในองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคามาปฏบิัตงิาน 

  1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก

รายการที่เปนโครงการในรอบ 5 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและที่ผานมา โครงการที่ตอเนื่องจาก

ปงบประมาณที่ผานมา 
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  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวาง

ผลผลิตหรือผลที่ไดรับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใชไปในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลภูแลน

คาซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปรมิาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จํานวน ระยะเวลา เปนตน 

  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลที่ไดจากประสิทธิภาพทําใหเกิดผลลัพธและผลผลิต 

(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด

เปนความพงึพอใจหรอืสิ่งที่ประชาชนช่ืนชอบหรอืการมคีวามสุข เปนตน 

  กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนที่

จะตองวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาทั้งในระดับหมูบานและระดับตําบล 

และอาจรวมถึงอําเภอและจังหวัดดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถิ่นแบบ

องครวมของจังหวัดเดยีวกัน  

  2. ระเบยีบ วธิใีนการตดิตามและประเมนิผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลภู

แลนคากําหนดระเบยีบ วธิใีนการตดิตามและประเมนิผล ดังนี้ 

  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ

ประเมนิผลมอีงคประกอบใหญ ๆ ที่สําคัญ 3 ประการ คอื  

    1) ผูเขารวมตดิตามและประเมนิผล  

    2) เครื่องมอื  

    3) กรรมวธิหีรอืวธิกีารตาง ๆ 

  2.2 วธิใีนการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  

    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนามีเปาหมายเพื่อมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบาย

หรอืควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่จะเกดิขึ้นได 

    2) การสํารวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผูรับผิดชอบ

โครงการจัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) 

สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพื้นที่

จากผูมีสวนเกี่ยวของ เจาหนาที่ บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาเปนขอมูลที่มีอยูตาม

ธรรมชาต ิพฤตกิรรม ความตองการ ซึ่งศกึษาไดโดยวธิกีารสังเกตและสามารถวัดได 

  3. กําหนดเครื่องมอืท่ีใชในการตดิตามและประเมนิผล  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลภู

แลนคากําหนดเครื่องมอืที่ใชในการตดิตามและประเมนิผล ดังนี้ 
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  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล 

เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 

จะใชเครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถิ่น เชน 

โครงการกอสรางถนน คสล.  จะใชการวัดกวางยาวหนา เปนตน 

  3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรอืกลุมก็ได การสัมภาษณเปน

การยืนยันวา ผูมีสวนเกี่ยวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเกี่ยวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไป

การสัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ (formal or 

semi-formal interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ 

และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซึ่งคลาย ๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง          

ไมเครงครัดในขัน้ตอน 

   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบลภูแลนคาใชการสังเกตเพื่อเฝาดูวากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถิ่นขององคการ

บริหารสวนตําบลภูแลนคามีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต 

(1) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับประชาชนในหมูบาน   มีกิจกรรมรวมกัน (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม 

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

ทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผูมสีวนไดเสยีในองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา   

  3.4 การสํารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสํารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู  

ทัศนคต ิความพึงพอใจ ความจําเปน ความตองการของประชาชนในตําบลภูแลนคา   คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาจะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการ

สํารวจไวเปนหลักฐาน 

  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความ

จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการ

ของประชาชนในทองถิ่น สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน

เปาประสงค คาเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบล   

ภูแลนคา 
 

5. ประโยชนของการตดิตามและประเมนิผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนิน

โครงการ รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปน

หัวขอไดดังนี้ 
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  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและการ

ดําเนนิการตามโครงการ ซึ่งจะทําใหวธิกีารปฏบิัตดิําเนนิการไปแนวทางเดยีวกัน  

  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทําใหแผนพัฒนาทองถิ่นและการ

ดําเนนิการตามโครงการพัฒนาทองถิ่นมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งใน

ปจจุบันและอนาคต 

  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา 

งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนนิโครงการพัฒนาทองถิ่น 

  4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหา

ตาง ๆ ที่จะนําไปจัดทําเปนโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ทําให

ไดรับความเช่ือถอืและการยอมรับจากประชาชน ผูมสีวนไดเสยี หนวยงานราชการ รัฐวสิาหกจิ องคกรตาง ๆ 

  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ

โครงการ มีความสํานึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 

เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับ

สํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน 

รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาที่ นอกจากนี้ยัง

สามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ สําหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดที่จะเกดิขึ้นได  

  7. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาแตละคน แตละสํานัก/

กอง/ฝายตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายของ

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคาเกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพ

และประสทิธผิล   

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 

กจิกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพงึพอใจเมื่อไดรับการบรกิารประชาชนในเขตตําบลภูแลนคา  
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1. แนวทางการตดิตามและประเมนิผล ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 1.1 การตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตร 

   1.1.1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา มีความสัมพันธกับ

แผนยุทธศาสตรชาต ิ20 ป  แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/

จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ไดแก 

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  ความสอดคลองกับ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย สอดคลองกันกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ  ตามยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวติใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  สอดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรการ

พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมี

ประสทิธภิาพ 

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20

ป ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

สอดคลองกันกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ  ตามยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการการทองเที่ยวสู

มาตรฐานสากล  สอดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

ชัยภูมิ  ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว 

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ความสอดคลอง

กับ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม  สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโต

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคลองกันกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ  ตาม

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน 

สอดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตร

ที่ 7 บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมแบบมสีวนรวมและยั่งยนื 

สวนท่ี 2 การติดตามและประเมนิผล 
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4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ความสอดคลองกับ ยุทธศาสตรชาต ิ

20 ป ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส สอดคลอง

กันกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ  ตามยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและ

แขงขันได อยางยั่งยืน  สอดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

จังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกาลางทางการตลาด

และการเช่ือมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน 

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต ความสอดคลองกับ 

ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย สอดคลองกันกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ  ตามยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพ

ชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูม ิ ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มคีุณภาพ 

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสงเสริมอาชีพ ความสอดคลองกับ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน สอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ

และแขงขันไดอยางยั่งยืน สอดคลองกันกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ  ตามยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวติใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  สอดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรการ

พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีด

ความสามารถดานการเกษตร 

 1.1.2 ยุทธศาสตรขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

1) วสิยัทัศนในการพัฒนาทองถ่ิน  

   "การบริหารอยางมีสวนรวม  สงเสรมิคุณภาพชวีติท่ีด ี มกีารทองเท่ียวเชงิอนุรักษ  

เกษตรกรรมคุณภาพยั่งยนื  มุงสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน" 

2) ยุทธศาสตรการพัฒนา   

   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมอืงที่ดี  

      ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

   ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  

          ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน         

        ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานคุณภาพชีวติและสังคม 

         ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานเศรษฐกจิและสงเสรมิอาชีพ 

3) เปาประสงค 
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 1. สนับสนุนระบบการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  โดยใหประชาชน

มสีวนรวมในการตัดสนิใจการวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อใหเกิดความโปรงใสในการบริหารและการ

ปกครอง  

 2. บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการทองเที่ยวอยางครบถวนและ

ยั่งยนื 

 3. พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอันพงึปรารถนารวมกันไมใหมปีญหาภายในชุมชน 

 4. กอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพื้นฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบล ใหมีความ

สะดวกไดมาตรฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรดานอื่นๆ ใหประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน

คมนาคมขนสง ดานความสงบเรยีบรอยและความสงบสุขของประชาชนและดานเศรษฐกจิ 

 5. เสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางดานจิตใจดานสุขภาพอนามัย ดาน

สวัสดกิารและสังคม ดานกฬีาใหมคีุณภาพและพึ่งพาตนเองได 

 6. สนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัวและ

ชุมชนทองถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรียใหมีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝมือใน

การผลติเพิ่มมูลคาของสนิคา 

4) ตัวชี้วัด 

1. จํานวนประชาชนที่เขารวมกจิกรรมตางๆของ อบต. 

2. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมในดานตางๆ 

3. จํานวนประชาชนที่ไดรับการบรกิารสาธารณะ จาก อบต. 

4. จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดมาตรฐาน 

5. จํานวนโครงการ/กจิกรรมที่พัฒนาและสงเสรมิการทองเที่ยว 

6. จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

7. จํานวนถนนที่สรางไดมาตรฐาน 

8. จํานวนครัวเรอืนที่มไีฟฟาใช 

9. จํานวนครัวเรอืนที่มนี้ําประปาใช 

10. จํานวนแหลงน้ําที่ใชประโยชนในการทําการเกษตร และการอุปโภคบรโิภค 

11. จํานวนประชาชนที่ไดรับการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

12. จํานวนประชาชนที่ไดรับความใสใจดานสุขภาพ 

13. จํานวนประชาชนที่ไดรับสวัสดกิารตามสทิธทิี่ควรไดรับจากภาครัฐ 

14. จํานวนโครงการ/กจิกรรมที่สงเสรมิใหครัวเรอืนและกลุมอาชีพมรีายไดเพิ่มขึ้น 

5) คาเปาหมาย 

1. การจัดการภาครัฐที่ดแีละมสีวนรวมจากทุกภาคสวน 
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2. แหลงทองเที่ยวเปนที่รูจักของคนทั่วไป สรางรายไดจากการทองเที่ยวสูชุมชน 

3. ทรัพยากรธรรมชาตมิคีวามอุดมสมบูรณ สิ่งแวดลอมไมเปนพษิทําใหชุมชนนาอยู 

4. การบรกิารดานโครงสรางพื้นฐานมคีวามปลอดภัย สะดวกและรวดเร็ว 

5. ประชาชนมคีุณภาพชีวติที่ด ี

6. ประชาชนมศัีกยภาพมรีายไดเพยีงพอสามารถพึ่งพาตนเองได 

6) กลยุทธเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานการบรหิารจัดการบานเมอืงท่ีด ี

กลยุทธ  1. สงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวน 

 2. สงเสรมิพัฒนาบุคลากรและองคกรใหมปีระสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

 3. สงเสรมิการพัฒนาจัดระเบยีบของชุมชนและสังคม 

 4. การปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการทองเท่ียว 

กลยุทธ 1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการทองเที่ยว 

 2. สงเสรมิสนับสนุนและพัฒนาการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

กลยุทธ 1. สรางจิตสํานกึและสงเสรมิใหชุมชนมสีวนรวมในการอนุรักษและฟนฟ ู

    ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

 2. สงเสรมิและสนับสนุนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 3. สงเสรมิและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

กลยุทธ 1. การกอสรางปรับปรุงและซอมแซมถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา ราง 

                ระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก 

 2. การขยายเขตปรับปรุงและซอมแซมไฟฟาภายในหมูบาน 

 3. การกอสรางขยายเขตปรับปรุงและซอมแซมระบบประปา 

 4. การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและการบรโิภค-อุปโภค 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานคุณภาพชวีติและสังคม 

กลยุทธ 1. สงเสรมิกจิกรรมงานรัฐพิธ ีศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถิ่น 

 2. พัฒนาและสงเสรมิการศึกษา 

 3. พัฒนาและสงเสรมิกจิกรรมดานสาธารณสุข 

 4. การพัฒนาและสงเสรมิดานสวัสดกิารของชุมชน 

 5. การพัฒนาและสงเสรมิการกฬีาและนันทนาการ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานเศรษฐกจิ และสงเสรมิอาชีพ 

กลยุทธ 1. สงเสรมิศักยภาพและขดีความสามารถในการเพิ่มผลผลติทางการเกษตร 
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 2. สงเสรมิการสรางงานสรางอาชีพและพัฒนารายไดในชุมชน 

 3. การใชที่ดนิเพื่อการเกษตร 

 

 

 

 

7) จุดยนืทางยุทธศาสตร 

1. ประชาชนสวนใหญมอีาชีพทําการเกษตรที่เปนอาชีพหลัก   

2. มภูีมปิระเทศและอากาศรวมทัง้สภาวะแวดลอมที่เหมาะแกการทําการเกษตร  

3. มเีสนทางคมนาคมขนสงเขาออกพื้นที่การเกษตร สามารถตดิตอไดตลอดพื้นที่ และมี

ถนนสายหลักตัดผาน  

4. มแีหลงทรัพยากรธรรมชาตทิี่อุดมสมบูรณ   

ดวยสภาพพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาที่มีความอุดมสมบูรณ ทั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติและปจจัยที่เอื้อตางๆ จึงเหมาะแกการทําการเกษตร จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร 

(Positioning) ของตําบลภูแคนคา  

 พัฒนาเสนทางคมนาคมขนสงเพื่อรองรับการขยายตัวทางการเกษตร  

 เปนชุมชนเกษตรกรรมกาวหนาและยั่งยนื 

 เปนแหลงผลติพชืผลการเกษตรคุณภาพ 

8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

จากประเด็นความเช่ือมโยงยุทธศาสตรที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด  และยุทธศาสตรจังหวัด  จะเห็นไดวามี

ความเช่ือมโยงกันอยางชัดเจนในการนํามาเปนแนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาที่ชัดเจนจะเปนการเตรียมการพัฒนา  

เปนการนําภูมิคุมกันที่มีอยูพรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในทองถิ่นใหเขมแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมคน 

สังคม และระบบเศรษฐกจิของชุมชนใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณเปลี่ยนแปลง

ไดอยางเหมาะสมโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจภายในชุมชนใหมีคุณภาพ ใช

ทรัพยากรที่มีอยูภายในชุมชนอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดรวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวย

ฐานความรู เทคโนโลย ีนวัตกรรมและความคดิสรางสรรค บนพื้นฐานการผลติและการบริโภคที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

 1.1.3 การวเิคราะหเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 

การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา (ใชการ

วิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณ

การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, 
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ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  ไดวิเคราะห

ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาโอกาสการพัฒนาในอนาคต  โดยการวิเคราะหใชหลัก SWOT 

Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค)  ดังนี้ 

 จุดแข็ง (S:Strength) 

 1. มีสภาพพื้นที่เหมาะสมในการทําการเกษตร สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด 

ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออย และยางพารา  

 2. มแีหลงน้ําธรรมชาต ิเชน หวย หนอง คลอง บงึ เพื่อทําการเกษตร 

 3. มีทรัพยากรปาไม ภูเขา และมีน้ําชีไหลผานตอนบนเหมาะที่จะสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ  

 4. มทีรัพยากรธรรมชาตทิี่อุดมสมบูรณ เชน ผักหวาน เห็ด หนอไม  เปนตน 

 5. มีโรงเรยีนสถานศึกษาเพยีงพอ สามารถรองรับการเรยีนของเด็กนักเรยีนไดอยางทั่วถงึ 

 6. มีสถานบริการดานสาธารณสุขและบุคลากร โดยมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

จํานวน 2 แหง สําหรับใหบรกิารประชาชน 

 7. มบีรกิารรถหนวยการแพทยฉุกเฉนิไวคอยบรกิารผูปวยหรอืผูประสบเหตุในตําบล 

 8. มีที่พักสายตรวจ 1 แหง สําหรับสอดสองดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน 

 9. มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนถึง  

ปจจุบัน 

 10. ผูนําชุมชนสมานสามัคคมีคีวามรวมมอืกันในการปกครองและการบรหิารการพัฒนา 

 11. มีองคการบริหารสวนตําบลที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและ

แกไขปญหาความเดอืดรอนของประชาชน 

 12. มกีารประสานความรวมมอืกันระหวางองคการบรหิารสวนตําบลกับภาคเีครอืขาย 

 13. มกีลุม/มวลชน/องคกรตางๆ ที่เอื้อประโยชนใหกับคนในชุมชน 

 14. มกีารรวมกลุมอาชีพเพื่อสรางรายไดเสรมิภายในครัวเรอืน 

 15. มเีสนทางคมนาคมขนสงเช่ือมตอระหวางหมูบาน และตําบล  

 16. มทีี่สาธารณะประโยชนสําหรับพัฒนาเพื่อใชประโยชนรวมกันไดในชุมชน 

 จุดออน (W:Weakness) 

 1.  ฝนไมตกตองตามฤดูกาล 

 2.  มีแหลงตนน้ําแตขาดการพัฒนาระบบการกักเก็บที่ดทีําใหน้ําไมพอใชตลอดป 

 3.  ขาดระบบการวางผังเมืองที่ไดมาตรฐาน 

 4.  เสนทางคมนาคมยังไมไดมาตรฐาน 

 5.  ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการยังมไีมเพยีงพอ 

 6.  ประชาชนยังขาดความเอาใจใสดูแลสุขภาพของตน 
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 7.  เด็กและเยาวชนบางสวนที่มพีฤตกิรรมที่เสี่ยงตอการเสพสารเสพตดิ 

 8.  ปญหาหนี้สนิในครัวเรอืน 

 9. ประชาชนขาดแหลงเงินทุนที่ใชในการลงทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ํา 

 10. พื้นที่การเกษตรสวนใหญไมมเีอกสารสทิธิ์ 

 11. มกีารบุกรุก รุกล้ําที่สาธารณประโยชน 

 12. ที่ดินสวนใหญเปนของ สปก.และปาสงวนแหงชาติ ถูกจํากัดในดานการพัฒนาเพื่อเพิ่ม

มูลคาของที่ดนิ เชน การพัฒนาดานกจิการพาณชิย 

 13. ประชาชนยังมคีานยิมที่ใชสารเคมใีนการเพิ่มผลผลติทางการเกษตร 

 14. แหลงทองเที่ยวในพื้นที่ยังไมไดรับการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก ขาดการบรหิาร 

จัดการ 

 15. ขาดการสงเสรมิดานการกฬีา  

 โอกาส (O:Opportunity) 

 1.  จังหวัดชัยภูมิสามารถสนับสนุนงบประมาณใหองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ที่มี

แผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

 2.  มคีวามเหมาะสมในการลงทุนดานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

 3.  สามารถพัฒนาเศรษฐกิจดานการทองเที่ยว 

 4.  การกระจายอํานาจสูทองถิ่นเพิ่มโอกาสในการพัฒนาที่สอดคลองกับสภาพปญหาและ

ความตองการของประชาชนทําใหชุมชนเขามามีสวนรวมไดดียิ่งขึ้น และมีอิสระในการบริหารจัดการในพื้นที่

มากขึ้น 

 5. รัฐบาลมนีโยบายปราบปรามยาเสพตดิอยางจรงิจัง 

 อุปสรรค (T:Threat) 

 1.  การจัดสรรงบประมาณและระยะเวลาการเบกิจายไมเหมาะสมกับเวลาดําเนนิการ 

 2.  งบประมาณไมเพยีงพอตอการพัฒนา 

 3.  กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ มกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 4.  ปจจัยการผลติในภาคเกษตรมรีาคาสูงขึ้น สงผลกระทบตอการผลติภาคเกษตรและ

ความเปนอยูของประชาชน 

 5. ราคาผลผลติทางการเกษตรตกต่ํา การลงทุนเพื่อการผลิตสูง 

 6.  ผลกระทบจากความขัดแยงทางการเมอืงระดับประเทศ 

 7.  ปญหาภัยคุกคามตางๆ จากการเปดเสรกีารคาในกลุมประเทศอาเซยีน   

 8.  ปญหาภัยธรรมชาติ 

 9.  การกระจายอํานาจยังไมมปีระสทิธภิาพในการใหบรกิารประชาชน 

 10. ทัศนคตทิี่เหมาะสมตอการพัฒนาของผูที่เกี่ยวของอยูในเกณฑต่ํา 

   การประเมนิสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
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  การใชผังเมืองรวม มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใชประโยชนที่ดินโครงขาย

คมนาคมขนสงและบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคลองกับการขยายตัวของ

ชุมชนในอนาคต ซึ่งความเจริญและการขยายตัวอยางตอเนื่องกอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา เชน ปญหา

ดานที่อยูอาศัย ปญหาดานการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ปญหาขยะและสิ่งแวดลอม ปญหาที่ดิน

ทํากนิ เปนตน  

  สําหรับที่ดินในเขตตําบลภูแลนคาเปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม เพื่อรองรับการ

ขยายตัวของจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อใหชุมชนในระดับหมูบานสามารถ

เตบิโตอยางมรีะเบยีบมแีผนการขยายตัวอยางเปนระบบ จึงควรมีแนวทางการจัดระเบียบผังเมืองในอนาคต 

ดังนี้ 

  1. ที่ดินประเภทเกษตรกรรม  ควรเพิ่มประสิทธิภาพในกรณีเพิ่มผลผลิตแทนการขยายพื้นที่

การเกษตรเขาไปพื้นที่ปาชุมชน โดยการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพดิน ฤดูกาลปลูกและปริมาณน้ํา 

รวมทัง้หลกีเลี่ยงการใชยาฆาแมลงและสารเคม ี  

  2. ที่ดนิประเภทที่อยูอาศัย ควรมีการขยายตัวโดยใชพื้นที่วางเปลาภายในชุมชน/หมูบานและ

พื้นที่ตอเนื่อง ไมควรขยายตัวกระจัดกระจายเขาไปในพื้นที่เกษตรกรรมและควรสงเสริมใหมีสภาพแวดลอม

ที่ดภีายในหมูบาน เชน การปลูกตนไม การรักษาความสะอาด จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมสําหรับการอยู

อาศัย 

  3. ดานการคมนาคมขนสง เนื่องจากพื้นที่สวนใหญในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลภู

แลนคาเปนที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม จึงจําเปนตองพัฒนาระบบคมนาคมขนสงจัดระบบถนนเช่ือมโยง

โครงขายระดับอําเภอ ตําบล และหมูบาน และพัฒนาปรับปรุงถนนสูพื้นที่เกษตร เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

และเพิ่มความปลอดภัยในการคมนาคมขนสง 

  4. ดานการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

   - ไฟฟา ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ติดตั้งและปรับปรุงซอมแซมไฟฟารายทางสองขางทาง

ภายในหมูบาน เพื่อใหมีแสงสวางเพียงพอ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสนิ 

   - ประปาหมูบาน ขยายเขต และปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบาน เพื่อใหมีน้ําประปา

ใชทั่วถึงทุกครัวเรือน และปรับปรุงคุณภาพน้ําที่ดีในการอุปโภคบริโภคและเพียงพอกับความตองการของ

ประชาชนในหมูบาน 

   - แหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค จัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค

บรโิภค เชน กอสรางฝาย ขุดลอก ขุดขยายสระ เพื่อเพิ่มปรมิาณการกักเก็บน้ํา 
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       1.1.4 การวเิคราะหเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน     

    จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. การพัฒนาดานการ

บรหิารจัดการบาน 

เมืองทีด่ ี

8 1,125,000 12 1,418,000 43 12,020,000 43 11,770,000 43 11,770,000 149 38,103,000 

2. การพัฒนาดาน 

การทองเที่ยว 

1 195,000 1 300,000 7 1,870,000 7 1,870,000 7 1,870,000 23 6,105,000 

3. การพัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

3 580,000 4 150,000 16 2,630,000 16 2,630,000 16 2,630,000 55 8,620,000 

4. การพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

28 5,863,950 183 29,608,100 266 55,446,000 266 55,446,000 266 55,446,000 1,009 201,810,050 

5. การพัฒนาดาน

คุณภาพชวีติและสังคม 

28 13,045,000 37 13,297,800 64 17,113,000 64 17,238,000 64 17,378,000 257 78,071,800 

6. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจและสงเสรมิ

อาชพี 

4 250,000 6 440,000 13 1,010,000 13 1,010,000 13 1,010,000 49 3,720,000 

รวมทั้งสิ้น 72 21,058,950 243 45,213,900 409 90,089,000 409 89,964,000 409 90,104,000 1,542 336,429,850 
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   การดําเนินการตามยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรชาต ิ 

20 ป 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตรจังหวดั/ 

กลุมจังหวดั/ภาค 

ยุทธศาสตรจังหวดั 

 

ยุทธศาสตรของ 

องคกรปกครองทองถิ่น

ในเขตจังหวดัชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร 

องคการบรหิารสวน

ตําบลภแูลนคา 

โครงการเพื่อการพัฒนา

ทองถิ่น 

ตามแผน ดําเนนิการจรงิ 

ยุทธศาสตรที่ 6 

ดานการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 1 

การเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย 

ยกระดับการพัฒนา

คุณภาพชีวติ 

ยุทธศาสตรที ่4  

การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิตใหม่ันคง

ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า

เศรษฐกจิพอเพยีง   

ยุทธศาสตรที่ 8  

การบรหิารจัดการ

บานเมอืงที่ดมีี 

ประสทิธภิาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  

การพัฒนาดานการ

บริหารจัดการ

บานเมอืงท่ีดี 

43 7 

ยุทธศาสตรท่ี 2  

ดานการสรางความ 

สามารถในการแขงขัน   

ยุทธศาสตรท่ี 3  

การสรางความเขมแข็ง

ทางเศรษฐกจิและ

แขงขันไดอยางย่ังยนื  

การพัฒนา

อุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียว และ

ผลติภัณฑไหม 

ยุทธศาสตรที่ 2 

การบริ หาร จัดการ

ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว สู

มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรที่ 4 

การพัฒนาศักยภาพ

ทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

การพัฒนาดาน 

การทองเท่ียว 

7 - 

ยุทธศาสตรท่ี 5  

ดานการสรางการ

เติบโตบนคุณภาพชีวติ

ท่ีเปนมติรกับ

สิ่งแวดลอม   

ยุทธศาสตรท่ี 4  

การเติบโตท่ีเปนมติร

กับสิ่งแวดลอมเพื่อการ

พัฒนาท่ีย่ังยนื 

 ยุทธศาสตรที่ 3 การ

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ

สิ่ ง แ วด ล อ มแ บ บ มี

สวนรวมอยางยั่งยนื 

ยุทธศาสตรที่ 7  

การบรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมแบบ

มสีวนรวมและยั่งยนื 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

การพัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

16 4 
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ยุทธศาสตรชาต ิ 

20 ป 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตรจังหวดั/ 

กลุมจังหวดั/ภาค 

ยุทธศาสตรจังหวดั 

 

ยุทธศาสตรของ 

องคกรปกครองทองถิ่น

ในเขตจังหวดัชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร 

องคการบรหิารสวน

ตําบลภแูลนคา 

โครงการเพื่อการพัฒนา

ทองถิ่น 

ตามแผน ดําเนนิการจรงิ 

ยุทธศาสตรท่ี 2  

ดานการสรางความ 

สามารถในการแขงขัน   

ยุทธศาสตรท่ี 7  

การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจสิติกส 

พัฒนาขดี

ความสามารถเกษตร

อุตสาหกรรมครบวงจร 

ยุทธศาสตรที่ 1 

ก า ร ส ร า ง ค ว า ม

เขมแข็งทางเศรษฐกิจ

ฐานรากและแขงขันได

อยางยั่งยนื 

ยุทธศาสตรที่ 6 การ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐานเพื่อรองรับ

การเปนศูนยกาลาง

ทางการตลาดและ

การเช่ือมโยงสู

ประเทศในประชาคม

อาเซยีน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

การพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

266 23 

ยุทธศาสตรท่ี 4  

ดานการสรางโอกาส

และความเสมอภาค

ทางสังคม  

ยุทธศาสตรท่ี 1  

การ เส ริมสร า งและ

พัฒนา ศักยภาพ ทุน

มนุษย 

ยกระดับคุณภาพชีวติ ยุทธศาสตรที่ 4 การ

พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ

คุณภาพชีวิตใหม่ันคง

ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า

เศรษฐกจิพอเพยีง 

ยุทธศาสตรที่ 1 

การพัฒนาคนและ

สังคมที่มคีุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 

การพัฒนาดานสังคม

และคุณภาพชีวติ 

64 22 
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ยุทธศาสตรชาต ิ 

20 ป 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตรจังหวดั/ 

กลุมจังหวดั/ภาค 

ยุทธศาสตรจังหวดั 

 

ยุทธศาสตรของ 

องคกรปกครองทองถิ่น

ในเขตจังหวดัชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร 

องคการบรหิารสวน

ตําบลภแูลนคา 

โครงการเพื่อการพัฒนา

ทองถิ่น 

ตามแผน ดําเนนิการจรงิ 

ยุทธศาสตรท่ี 2  

ด า น ก า ร ส ร า ง

ความสามารถในการ

แขงขัน  

ยุทธศาสตรท่ี 3  

การสรางความเขมแข็ง

ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ

แขงขันไดอยางย่ังยนื 

การพัฒนาขดี

ความสามารถเกษตร

อุตสาหกรรมครบวงจร 

ยุทธศาสตรที่ 4 การ

พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ

คุณภาพชีวิตใหม่ันคง

ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า

เศรษฐกจิพอเพยีง 

ยุทธศาสตรที่ 3  

การพัฒนาศักยภาพ

และขดีความสามารถ

ดานการเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี 6 

การพัฒนาดาน

เศรษฐกจิและสงเสริม

อาชีพ 

13 - 

     รวม 409 56 
    

    

1. โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นดําเนินการจริงตามยุทธศาสตรในภาพรวมที่ไดกําหนดไว จํานวน 56  โครงการ จากจํานวนโครงการทั้งหมด

ตามแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 409  โครงการ  

2. โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนนิการจรงิ 56 โครงการ หรอืคดิเปนรอยละ 13.69 ของจํานวนโครงการที่ปรากฏ

ตามแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่ไมไดดําเนินการ 353 โครงการ หรือคิดเปน

รอยละ 86.31 ของจํานวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

3. จํานวนยุทธศาสตรที่ไมสามารถดําเนนิการได 2 ยุทธศาสตร ไดแก  

 3.1 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

 3.2 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานเศรษฐกจิและสงเสรมิอาชีพ 
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 1.2. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  1.2.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน

สนับสนุน 

ดําเนนิการจรงิ 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนเงนิ 

(บาท) 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

บริหารจัดการบานเมอืงท่ีดี 

- ดานบริหารท่ัวไป 

 

- ดานบริการชุมชนและ

สังคม 

 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

-แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

 

สํานักปลัด - กองสวัสดกิาร 

สังคม 

- กองคลัง 

- กองชาง 

3 

3 

1 

434,310 

267,620 

1,250 

 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

ทองเท่ียว 

-ดานบริการชุมชนและสังคม -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

-แผนงานเคหะและชุมชน 

 

สํานักปลัด กองชาง - 

 

- 

- 

 

- 

 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

-ดานบริหารท่ัวไป 

-ดานบริการชุมชนและสังคม 

 

-ดานการเศรษฐกจิ 

-แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-แผนงานเคหะและชุมชน 

-แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

-แผนงานการเกษตร 

-แผนงานสาธารณสุข 

สํานักปลัด กองชาง - 

- 

- 

1 

3 

- 

- 

- 

1,890 

291,500 
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ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน

สนับสนุน 

ดําเนนิการจรงิ 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนเงนิ 

(บาท) 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

-ดานบริการชุมชนและสังคม 

-ดานการเศรษฐกจิ 

-แผนงานเคหะและชุมชน 

-แผนงานการเกษตร 

 

 

กองชาง   18 

5 

3,577,000 

512,500 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

และคุณภาพชีวติ 

-ดานบริการชุมชนและสังคม 

 

 

 

 

-ดานการดําเนินงานอื่น 

-แผนงานการศึกษา 

-แผนงานสาธารณสุข 

-แผนงานสังคมสงเคราะห 

-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

-แผนงานงบกลาง 

 

-กองการศึกษา 

-สํานักปลัด 

-กองสวัสดกิาร 

สังคม 

 

 

กองชาง 10 

3 

3 

2 

 

4 

3,133,677.62 

305,470 

122,270 

219,985 

 

8,116,300 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

เศรษฐกจิและสงเสริมอาชีพ 

-ดานบริการชุมชนและสังคม 

-ดานการเศรษฐกจิ 

-แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

-แผนงานการเกษตร 

 

สํานักปลัด กองสวัสดกิาร

สังคม 

- - 

รวม 56 16,983,772.62 

 

1. โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นดําเนนิการจริงตามยุทธศาสตรในภาพรวมที่ไดกําหนดไว จํานวน 56  โครงการ จากจํานวนโครงการทัง้หมด

ตามแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 409  โครงการ คดิเปนรอยละ  13.69  ตามแผนพัฒนาทองถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2563  และโครงการที่ไมไดดําเนนิการ จํานวน 353 โครงการ คดิเปนรอยละ 86.31 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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2. งบประมาณที่ดําเนนิการจรงิ จํานวน 16,983,772.62 บาท จากจํานวนงบประมาณทัง้หมดตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 จํานวน 90,089,000 บาท คดิเปนรอยละ 18.85  ของงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

   1.2.2  ผลของการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏบิัตท่ีิองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาเปนหนวยดําเนินการ   

ลํา

ดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 

ที่ดาํเนนิการจรงิ  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่

ดําเนนิการจรงิ 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีไ่ดรับจรงิ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการบรหิารจัดการบานเมืองที่ด ี     

1 โครงการกอสรางลาน

คอนกรตีเสริมเหล็กหนาที่

ทําการ อบต. 

เพื่อปรับภูมทิัศนที่ทาํการ 

อบต.เพื่อรองรับการจัด

กิจกรรมตางๆ ตาม

ภารกิจ 

บริเวณหนาท่ีทําการ 

อบต.ภูแลนคา 

320,000 ลานคคอนกรีตหนาท่ี

ทําการ อบต. 

มสีถานท่ีเพื่อรองรับการจัด

กจิกรรมตางๆ ตามภารกจิ 

สํานักปลัด 

2 โครงการปรับปรุงเท

คอนกรีตเสริมเหล็ก

อาคารปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

เพื่อเพิ่มความสะดวกใน

การเขาออกตัวอาคาร 

บริเวณรอบ 

อาคารปองกันฯ 

104,000 คอนกรีตรอบอาคาร

ปองกัน 

มคีวามสะดวกในการเขา

ออกอาคารปองกันฯ 

สํานักปลัด 

3 อุดหนุนโครงการ

บรหิารงานของสถานที่

กลางศนูยปฏบิตัริวมใน

การชวยเหลอืประชาชน

เพื่อเปนศูนยกลางในการ

ใหความชวยเหลอื

ประชาชนและประสาน

หนวยงานอื่นที่เก่ียวของ

ศูนยปฏบัิติการรวมในการ

ชวยเหลอืประชาชนอําเภอ

บานเขวา 

35,000 อุดหนุนศูนยปฏบัิติการ

รวมในการชวยเหลอื

ประชาชนอําเภอบาน

เขวา 1 แหง 

ประชาชนในอําเภอบานเข

วาไดรับขอมูลขาวสารและ

ไดรับความชวยเหลอือยาง

ท่ัวถงึ 

สํานักปลัด 



 
 

การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 หนา 25 

 

ลํา

ดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 

ที่ดาํเนนิการจรงิ  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่

ดําเนนิการจรงิ 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีไ่ดรับจรงิ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ของ อปท.อาํเภอบานเขวา ในการใหความชวยเหลอื

ประชาชน 

4 โครงการพัฒนาระบบแผน

ที่ภาษ ี

เพื่อใหการจัดเก็บขอมูล

ภาษไีดถูกตองรวดเร็ว 

จัดเก็บภาษีถูกตอง

ครบถวน 

79,310 รอยละ 100 สามารถ

จัดเก็บภาษีไดครบถวน 

 

ประสทิธิภาพในการเก็บ

ภาษีเพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

5 โครงการจัดตัง้จดุตรวจ

ชวงเทศกาลสงกรานตและ

เทศกาลปใหม 

เพื่อปองกันและลดการ

เกิดอุบัตเิหตใุนชวง

เทศกาลตางๆ 

ตําบลภูแลนคา 20,420  สามารถลดปญหา

อุบัติเหตุทางถนนรอย

ละ 70 

ประชาชนไดรับความ

ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพยสนิ 

สํานักปลัด 

6 โครงการฝกอบรมชุด

ปฏบิัตกิารจติอาสาภัย

พบิัติ 

เพื่อเสริมสรางศักยภาพ

และความเขมแข็งใหแก

องคการบริหารสวน

ตําบล 

อาสาภัยพบัิติตําบล  

ภูแลนคา 

143,200 รอยละ100 ผูเขา 

รวมฝกอบรมมคีวามรู

และทักษะในการ

ปฏบัิติหนาท่ีไดอยางดี

มรีะสทิธิภาพ 

ผูเขาอบรมสามารถปฏบัิติ

หนาท่ีชวยเหลอืเจาพนักงาน

ในการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยในพื้นท่ีเกดิเหตุ 

ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 

สํานักปลัด 

7 โครงการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินและสนับสนนุการ

จัดทําแผนพัฒนาหมูบาน 

เพื่อสงเสริมการมสีวน

รวมของประชาชน 

ประชาคมทองถิ่น คณะ

กรรมการฯในการจัดทํา

แผน พัฒนาทองถิ่น 

1,250  จํานวนโครงการ

พัฒนาท่ีบรรจุใน

แผนพัฒนาทองถิ่น 

มแีผนพัฒนาทองถิ่นเปน

เคร่ืองมอืกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาทองถิ่น 

สํานักปลัด 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการทองเที่ยว     

- - - 

 

- - - - - 
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ลํา

ดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 

ที่ดาํเนนิการจรงิ  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่

ดําเนนิการจรงิ 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีไ่ดรับจรงิ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม     

8 โครงการกอสรางร้ัวลวด

หนามรอบบริเวณพื้นที่

เตาเผาขยะไรมลพษิ  

เพื่อกําหนดขอบเขตพื้นที่

บริเวณเตาเผาขยะให

ชัดเจนและเพิ่มความ

ปลอดภัยในทรัพยสนิ 

บริเวณที่ตัง้เตาเผาขยะ

ไรมลพษิ 

149,500 ร้ัวยาว 400 เมตร มรัีว้ก้ันบรเิวณพื้นที่

เตาเผาขยะชัดเจน 

ทรัพยสนิทางราชการมี

ความปลอดภัยมากขึ้น 

สํานักปลัด 

9 โครงการกอสรางบอพัก

น้ําเสยีจากกองขยะ 

เพื่อรองรับน้ําเสยีจาก

กองขยะ 

บริเวณที่ตัง้เตาเผาขยะ

ไรมลพษิ 

20,000 บอพักน้ําเสยียาว 

10 เมตร 

มกีารบรหิารจัดการขยะที่

ดแีละไมกอใหเกิดมลพษิ

ตอสิง่แวดลอม 

สํานักปลัด 

10 โครงการกอสรางลานตาก

ขยะ 

เพื่อรองรับปริมาณขยะที่

เพิ่มขึ้น 

บริเวณที่ตัง้เตาเผาขยะ

ไรมลพษิ 

122,000 ลานตากขยะ มลีานตากเพื่อรองรับ

ปริมาณขยะที่เพิม่ขึ้น 

สํานักปลัด 

11 โครงการเพิ่มพื้นที่สเีขยีว เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาของตาํบล

ภูแลนคา 

ที่สาธารณประโยชน

ตําบลภูแลนคา 

1,890 ตนไมในทีส่าธารณะ

มจีํานวนเพิม่ขึ้น 

มพีื้นที่ปาเพิ่มขึ้นเพิ่ม

ความสมดุลทางธรรมชาต ิ

สํานักปลัด 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน     

12 โครงการกอสรางระบบสูบ

น้ําดวยพลงังานแสงอาทติย

ของระบบประปาหมูบาน  

บานหวาเฒา ม.1 

เพื่อใหประชาชนมนี้ํา 

ประปาใชเพยีงพอและลด

ตนทุนในการบริหาร 

จัดการ 

ประปา บานหวาเฒา 

ม.1 

258,000 ระบบน้ําประปา

พลังงานแสงอาทติย 

ประชาชนมนี้ําประปาใช

เพยีงพอและตนทุนการ

บรหิารจัดการลดลง 

กองชาง 

13 โครงการปรับปรุงระบบสูบ เพื่อใหประชาชนมี ประปา คุมหวยผักหวาน 154,000 ระบบน้ําประปา ประชาชนมนี้ําประปาใช กองชาง 
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ลํา

ดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 

ที่ดาํเนนิการจรงิ  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่

ดําเนนิการจรงิ 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีไ่ดรับจรงิ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

น้ําประปาเปนพลังงาน

แสงอาทติย (คุมหวยผัก 

หวาน) บานแกงยาว ม.2 

น้ําประปาใชเพยีงพอและ

ลดตนทุนในการบริหาร

จัดการ 

ม.2 พลังงานแสงอาทติย เพยีงพอและตนทุนการ

บรหิารจัดการลดลง 

14 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม

ระบบประปาหมูบาน บาน

แกงยาว ม.2 

เพื่อใหประชาชนมี

น้ําประปาใชสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยางทั่วถึง 

ประปาหมูบาน 

บานแกงยาว ม.2 

86,000 รอยละ 100 ประปา

หมูบานใชงานได

ตามปกต ิ

ประชาชนมนี้ําประปาใช

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางถนน 

คสล.สายบานนายเส เสน

ชัย (ซอยขางวดัศรีชมพู) 

บานหวาเฒา ม.1 

เพื่อใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 5 ม. ยาว 57 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือมี 

ปริมาตรคอนกรีตไมนอย

กวา 42.75 ลบ.ม. 

145,000 ถนน คสล. 

ยาว 57 เมตร 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางถนน 

คสล.สายบานนางเฮยีง- 

ลําหวยชีลอง บานแกงยาว 

ม.2 

เพื่อใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 3 ม. ยาว 50 ม.  

หนา 0.15 ม. หรอืมี

ปริมาตรคอนกรีตไม 

นอยกวา 22.50 ลบ.ม. 

76,000 ถนน คสล. 

ยาว 50เมตร 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางถนน 

คสล.สายบานนางสมบูรณ-

ไรนายแสงจันทร  

บานแกงยาว ม.2 

เพื่อใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 5 ม. ยาว 97 ม.  

หนา 0.15 ม. หรอื 

มปีริมาตรคอนกรีตไม

นอยกวา 72.75 ลบ.ม. 

247,000 ถนน คสล. 

ยาว 79 เมตร 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กองชาง 

18 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหประชาชนมคีวาม กวาง 3 ม.ยาว 610 ม.  34,000 รอยละ 80 ถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง 
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ลํา

ดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 

ที่ดาํเนนิการจรงิ  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่

ดําเนนิการจรงิ 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีไ่ดรับจรงิ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ลูกรังสายบานนายเสถียร-

บานนายบุญโฮม  

บานแกงยาว ม.2 

สะดวกในการเดนิทาง

สัญจร 

หนาเฉลีย่ 0.10 ม. หรอื

มปีริมาณลูกรังไมนอย

กวา 183 ลบ.ม. 

ลูกรังสามารถใชงาน

ไดดขีึ้น 

สะดวกในการสัญจร 

19 โครงการกอสรางถนน 

คสล.สายไรนายกองเทีย่ง 

ศรีจันทร บานหวยน้ําคํา  

ม.3 

เพื่อใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 5 ม. ยาว 50 ม.  

หนา 0.15 ม. หรอื 

มปีริมาตรคอนกรีตไม

นอยกวา 37.50 ลบ.ม. 

141,000 ถนน คสล. 

ยาว 50 เมตร 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กองชาง 

20 โครงการกอสรางถนน 

คสล.สายไรนายกองเทีย่ง 

ศรีจันทร บานหวยน้ําคํา  

ม.3 

เพื่อใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 5 ม. ยาว 128 ม.  

หนา 0.15 ม. หรอื 

มปีริมาตรคอนกรีตไม

นอยกวา 96.00 ลบ.ม. 

323,000 ถนน คสล. 

ยาว 128 เมตร 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กองชาง 

21 โครงการกอสรางถนน 

คสล.สายซอยซึ่งเสน  

บานนาอนิทรแตง ม.4 

เพื่อใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 4 ม. 

ยาว 70 ม.  

หนา 0.15 ม. หรอื 

มปีริมาตรคอนกรีตไม

นอยกวา 42.00 ลบ.ม. 

135,000 ถนน คสล. 

ยาว 70 เมตร 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กองชาง 

22 โครงการกอสรางถนนดนิ

สายเมรุ-สะพานวังเดอืนหา 

บานนาอนิทรแตง ม.4 

เพื่อใหประชาชนมคีวาม

สะดวกในการเดนิทาง

สัญจร 

กวาง 6 ม. ยาว 360 ม.  

หนาเฉลีย่ 1.50 ม. หรอื

มปีริมาณดนิถมยกคัน

226,000 ถนนดนิ 

ยาว 360 เมตร 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กองชาง 
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ลํา

ดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 

ที่ดาํเนนิการจรงิ  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่

ดําเนนิการจรงิ 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีไ่ดรับจรงิ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ดนิไมนอยกวา 4,050 

ลบ.ม. 

23 โครงการกอสรางถนน 

คสล.สายคุมซับสทีอง-คุม

ตาปูเกา บานซับปลาก้ัง  

ม.5 

เพื่อใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 5 ม.  

ยาว 86.50 ม.  

หนา 0.15 ม. หรอื 

มปีริมาตรคอนกรีตไม

นอยกวา 66.25 ลบ.ม. 

 

257,000 ถนน คสล. 

ยาว 86.50เมตร 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กองชาง 

24 โครงการกอสรางถนน 

คสล.สายบานนางสุภาพร 

พมิพไธสงค-บานนายนอย 

อนินอก บานซับปลาก้ัง 

ม.5 

เพื่อใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 4 ม. ยาว 128 ม.  

หนา 0.15 ม. หรอื 

มปีริมาตรคอนกรีตไม

นอยกวา 79.67 ลบ.ม. 

 

260,000 ถนน คสล. 

ยาว 128 เมตร 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กองชาง 

25 โครงการปรับปรุงถนน 

ลูกรังสายมอหนิกอง  

บานซับปลาก้ัง ม.5  

 

เพื่อใหประชาชนมคีวาม

สะดวกในการเดนิทาง

สัญจร 

กวาง 5 ม. 

ยาว 1,325 ม.  

หนาเฉลีย่ 0.10 ม. หรอื

มปีริมาณลูกรังไมนอย

กวา 662.50 ลบ.ม. 

150,000 รอยละ 80 ถนน

ลูกรังสามารถใชงาน

ไดดขีึ้น 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กองชาง 

26 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหถนนไดมาตรฐาน ชวงที่ 1  390,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับความ กองชาง 
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ลํา

ดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 

ที่ดาํเนนิการจรงิ  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่

ดําเนนิการจรงิ 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีไ่ดรับจรงิ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

คสล.สายจากถนน  

ลาดยาง-คลองบานชีบน   

บานชีบน ม.6 

กวาง 3.50 ม. 

ยาว 200 ม.  

หนา 0.15 ม.  

ชวงที่ 2 

กวาง 5 ม. ยาว 18 ม. 

หนา 0.15 ม. หรอื 

มปีริมาตรคอนกรีตไม

นอยกวา 118.66 ลบ.ม. 

 

ยาว 218 เมตร สะดวกในการสัญจร 

27 โครงการกอสรางถนน 

คสล.สายคุมบูรพา  

บานโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 5 ม. ยาว 45 ม  

หนา 0.15 ม. หรอืมี

ปริมาตรคอนกรีตไมนอย

กวา 33.75 ลบ.ม. 

121,000 ถนน คสล. 

ยาว 45 เมตร 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กองชาง 

28 โครงการกอสรางถนนดนิ

สายนานายอนันต-นานาง

สมหมาย แพรชัย  

บานโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อใหเกษตรกรไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กวาง 6 ม. ยาว 915 ม.  

หนาเฉลีย่ 0.50 ม. หรอื

มปีริมาณดนิถมยกคัน

ดนิทางไมนอยกวา 

2,973.75 ลบ.ม. 

142,000 ถนนดนิ 

ยาว 915 เมตร 

เกษตรกรไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กองชาง 

29 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 5 ม. ยาว 170 ม.  432,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับความ กองชาง 
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ลํา

ดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 

ที่ดาํเนนิการจรงิ  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่

ดําเนนิการจรงิ 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีไ่ดรับจรงิ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

คสล.สายปาปอแดง-คุม

จอง บานปาปอแดง ม.8 

หนา 0.15 ม. หรอืมี

ปริมาตรคอนกรีตไมนอย

กวา 127.50 ลบ.ม. 

ยาว 170 เมตร สะดวกในการสัญจร 

30 โครงการปรับปรุง/ 

ซอมแซมฝาย มข.  

บานหวาเฒา ม.1 

เพื่อปรับปรุงซอมแซม

ฝายใหใชงานไดตามปกต ิ

ชวงที่ 1  

ถมดนิกวาง 5 ม. 

ยาว 11 ม.  

สูง 1.50 ม. 

ชวงที่ 2 

ถมดนิกวาง 3 ม. 

ยาว 5 ม. สงู 4 ม. 

25,000 รอยละ 100 ฝายใช

งานไดปกต ิ

ฝายไดรับการปรับปรุง

ซอมแซมใหใชงานได

ตามปกต ิ

กองชาง 

31 โครงการขุดลอกสระน้ํา

สาธารณะ บานหวยน้าํคํา 

ม.3 

เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก

เก็บน้ําสําหรับใชอุปโภค

บริโภคและทําการเกษตร 

ขนาดพื้นที่ขุดลอกไม

นอยกวา 1,066 ตร.ม.  

ลกึเฉลี่ย 1 ม. 

24,000 ปรมิาณการกักเก็บ

น้ําเพิ่มขึ้นรอยละ 40 

มนี้ําเพยีงพอสําหรับ

อุปโภคบริโภคและทาํ

การเกษตร 

กองชาง 

32 โครงการขุดลอกสระน้ํา

สาธารณะ บานหวยน้าํคํา 

ม.3 

เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก

เก็บน้ําสําหรับใชอุปโภค

บริโภคและทําการเกษตร 

ขนาดพื้นที่ขุดลอกไม

นอยกวา 2,520 ตร.ม.  

ลกึเฉลี่ย 2 ม. หรอืมี

ปริมาณดนิขุดลอกไม

นอยกวา 4,628 ลบ.ม. 

148,500 ปรมิาณการกักเก็บ

น้ําเพิ่มขึ้นรอยละ 40 

มนี้ําเพยีงพอสําหรับ

อุปโภคบริโภคและทาํ

การเกษตร 

กองชาง 

33 โครงการขุดลอกลําหวย เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก ขนาดกวาง 10 ม. 70,000 ปรมิาณการกักเก็บ มนี้ําเพยีงพอสําหรับทาํ กองชาง 
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ลํา

ดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 

ที่ดาํเนนิการจรงิ  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่

ดําเนนิการจรงิ 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีไ่ดรับจรงิ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หลัว บานหวยน้าํคํา ม.3 เก็บน้ําสําหรับทํา

การเกษตร 

ยาว 250 ม. 

ลกึเฉลี่ย 2 ม. หรอืมี

ปริมาณดนิขุดลอกไมนอย

กวา 2,964 ลบ.ม. 

น้ําเพิ่มขึ้นรอยละ 40 การเกษตร 

34 โครงการขุดลอกลําหวยถํ้า

เตา บานโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก

เก็บน้ําสําหรับใชอุปโภค

บริโภคและทําการเกษตร 

ขนาดกวาง 13 ม. 

ยาว 375 ม. 

ลกึเฉลี่ย 2 ม. หรอืมี

ปริมาณดนิขุดลอกไม

นอยกวา 10,572.50 

ลบ.ม. 

245,000 ปรมิาณการกักเก็บ

น้ําเพิ่มขึ้นรอยละ 40 

มนี้ําเพยีงพอสําหรับ

อุปโภคบริโภคและทาํ

การเกษตร 

กองชาง 

 ยุทธศาสตรที่ 5 การพฒันาดานคณุภาพชวีติและสังคม     

35 โครงการวันเด็กแหงชาติ เพื่อใหเด็กมโีอกาสได

แสดงออกถึง

ความสามารถในดานตาง 

เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กและเด็กนักเรียน

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

79,950 รอยละ80 เด็กปฐมวัย

และเด็กนักเรียนท่ีรวม

กจิกรรมไดแสดงออก 

ถงึความสามารถ 

เด็กนักเรียนไดแสดง

ความสามารถอยางเต็มท่ี 

กองการศึกษา 

36 โครงการอาหารกลางวัน

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสงเสริมการบริโภค

อาหารที่ถูกหลักอนามัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 231,380 รอยละ 100 เด็ก

ปฐมวัยไดทานอาหาร

กลางวันท่ีถูกหลัก

อนามัย 

เด็กปฐมวัยมพัีฒนาการ

ดานรางกายแข็งแรง

สมบูรณสมวัย 

กองการศึกษา 

37 โครงการอุดหนุนอาหาร เพื่อสงเสริมการบริโภค โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 1,691,720 รอยละ 100 นักเรียน เด็กมพัีฒนาการดาน กองการศึกษา 
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ลํา

ดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 

ที่ดาํเนนิการจรงิ  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่

ดําเนนิการจรงิ 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีไ่ดรับจรงิ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

กลางวันแกโรงเรียนสังกัด 

สพฐ. 

 

อาหารที่ถูกหลักอนามัย  ในสังกัด สพฐ.ไดทาน

อาหารกลางวันท่ีถูก

หลักอนามัย 

รางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ 

38 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม 

(นม)ตามหลักโภชนาการ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

โรงเรียนในเขตตาํบลภู

แลนคา 

933,637.62 รอยละ 100 เด็ก

ปฐมวัยและเด็ก

นักเรียนไดรับอาหาร

เสรมิ (นม) ครบถวน 

เด็กมพีัฒนาการดาน

รางกายที่แข็งแรงสมบูรณ 

กองการศึกษา 

39 โครงการจัดซื้อวัสดุ

การศกึษา 

เพื่อใหเด็กปฐมวัยมวีัสดุ

ใชในการเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 85,000 รอยละ 100 เด็ก

ปฐมวัยมวีสัดใุชใน

การเรยีนครบทุกคน 

สถานศกึษามคีวามพรอม

ดานวสัดอุุปกรณการเรยีน

การสอนทางการศกึษา 

กองการศึกษา 

40 โครงการจัดซื้อเครื่องแบบ

นักเรียน ศพด. 

เพื่อใหเด็กปฐมวัยมี

เครื่องแบบที่เหมาะสม

เปนระเบยีบเรียบรอย 

เด็กปฐมวัย 13,500 รอยละ 100 เด็ก

ปฐมวัย ศพด.มชุีด

นักเรยีนใสครบทุกคน 

เด็กปฐมวัยมเีครื่องแบบ

นักเรียนที่เหมาะสม 

กองการศึกษา 

41 โครงการจัดซื้อหนงัสอื

เรยีน ศพด. 

เพื่อใหเด็กปฐมวัยมี

หนังสอืเรียนที่เหมาะสม 

เด็กปฐมวัย 7,220 รอยละ 100 เด็ก

ปฐมวัยมหีนงัสอื

เรยีนครบทุกคน 

เด็กปฐมวัยมหีนงัสอืเรียน

ที่เหมาะสมกับวัย 

กองการศึกษา 

42 โครงการคาจัดซื้ออุปกรณ

การเรียน ศพด. 

เพื่อใหเด็กปฐมวัยมี

อุปกรณการเรียนที่

เหมาะสมและมี

เด็กปฐมวัย 7,220 รอยละ 100 เด็ก

ปฐมวัยมอีุปกรณการ

เรียนที่เหมาะสม

เด็กปฐมวัยมอีุปกรณการ

เรียนเหมาะสมกับวัย 

กองการศึกษา 
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ลํา

ดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 

ที่ดาํเนนิการจรงิ  

(ผลผลิตของโครงการ) 
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ดําเนนิการจรงิ 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีไ่ดรับจรงิ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ประสทิธภิาพ เพยีงพอ 

43 โครงการกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผูเรียน ศพด. 

เพื่อใหศนูยพัฒนาเด็กเล็ก

มกิีจกรรมที่สงเสริม

พัฒนาผูเรียนที่เหมาะสม

และมปีระสทิธภิาพ 

เด็กปฐมวัย 15,050 รอยละ 100 ศพด. 

มกิีจกรรมที่สงเสรมิ

พัฒนาผูเรียนที่เหมาะ 

สมมปีระสทิธภิาพ 

ศพด.มกิีจกรรมที่สงเสรมิ

พัฒนาผูเรียนที่เหมาะสม

และมปีระสทิธภิาพ 

กองการศึกษา 

44 โครงการตดิตัง้ร้ัวเหล็ก 

ศพด.วดัศลิาอาสน 

เพื่อปองกันความ

ปลอดภัยของเด็กและ

ทรัพยสนิของทางราชการ

เสยีหาย 

ศพด.วดัศลิาอาสน 69,000 รอยละ 100 ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมี

ความปลอดภัยมาก

ขึ้น 

 

เด็กและทรัพยสนิของทาง

ราชการมคีวามปลอดภัย

เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

45 โครงการรณรงคปองกัน

และควบคุมโรคตดิตอ  

เพื่อปองกันการเกิดและ

การระบาดของโรคตดิตอ 

เชน โรคไขเลอืดออก 

หมูที่ 1-8 109,970  จํานวนผูที่ปวยเปน

ไขเลอืดออกลดลง 

จํานวนผูที่ปวยเปน

ไขเลอืดออกลดลง 

สํานักปลัด 

46 โครงการปองกันและ

ควบคุมโรคพษิสุนัขบา 

เพื่อปองกันและควบคุม

โรคพษิสุนัขบาในสนุัขและ

แมว 

สุนัขและแมวในตําบลภู

แลนคา 

35,500 รอยละ 100 ของ

สุนัขและแมวไดรับ

การฉีดวัคซนีปอง 

กันโรคพษิสุนัขบา 

สุนัขและแมวที่ลงทะเบยีน

ไดรับการฉีดวัคซนีครบ

ทุกตัว 

สํานักปลัด 

47 อุดหนุนสาํหรับดาํเนนิงาน เพื่อสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 24 โครงการ 160,000 รอยละ 70 ของ ประชาชนมคีวามรูดาน สํานักปลัด 
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ลํา

ดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 

ที่ดาํเนนิการจรงิ  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่

ดําเนนิการจรงิ 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีไ่ดรับจรงิ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ตามโครงการพระราชดาํริ

ดานสาธารณสุข 

ดานสาธารณสุขหมูบาน

ละ 20,000 บาท 

ประชาชนมสีุขภาพ

กายและใจดขีึ้น 

สาธารณสุขเพิ่มขึ้น  

มสีุขภาพรางกายแข็งแรง 

48 โครงการสงเสริมสนับสนุน

พัฒนาศักยภาพสตรีและ

ครอบครัวในชุมชน 

 เพื่อพัฒนาบทบาทสตรี

และครอบครัว 

กลุมสตรี 12,930 รอยละ 80 สตรี

ไดรับการยอมรับทาง

สังคม 

กลุมสตรีมบีทบาททาง

สังคมมากขึ้น 

กองสวัสดกิาร

สังคม 

49 โครงการโรงเรียนผูสงูอายุ

ตําบลภูแลนคา 

เพื่อสงเสริมสนับสนนุกลุม

ผูสูงอายุไดทํากิจกรรม

ตางๆ รวมกัน 

ผูสูงอาย ุ

ตําบลภูแลนคา 

 

68,740 จํานวนผูสูงอาย ุ

ที่รวมกลุมทํา

กิจกรรมรวมกัน 

ผูสูงอายุไดทํากิจกรรม

ตางๆ รวมกัน 

กองสวัสดกิาร

สังคม 

50 โครงการอุดหนุนการ

แขงขันกีฬากลุมโรงเรียน

ตําบลภูแลนคา 

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนได

เลนกีฬาออกกําลังกาย 

และมนี้าํใจนักกีฬา 

โรงเรียนในตําบล 

ภูแลนคา 

80,000 รอยละ 100นักเรยีน

มสีวนรวมในกิจกรรม

การแขงขันกีฬา 

นักเรยีนมสีุขภาพรางกาย

แข็งแรงมนี้ําใจนักกีฬารู

แพรูชนะรูจักใหอภัย 

กองการศึกษา 

51 โครงการจัดหารถรับสง

นักเรียนยากจนและดอย

โอกาส 

เพื่อรับสงเด็กเล็กที่

ยากจนและดอยโอกาส 

เด็กเล็กที่ยากจนและ

ดอยโอกาส 

40,600 จํานวนเด็กเล็กที่

ยากจนและดอย

โอกาส 

เด็กเล็กไดรับความ

สะดวกในการเดนิทางไป

กลับ ศพด. 

กองการศึกษา 

52 โครงการฉลองอนุสาวรีย

เจาพอพระยาแล 

เพื่อบํารุงรักษาศลิปะ 

จารีตประเพณ ีภมูปิญญา

ทองถ่ินและวัฒนธรรมอัน

ดขีองทองถ่ิน 

2 คร้ัง 139,985 รอยละ 80 

ประชาชนมสีวนรวม

ในวัฒนธรรม

ประเพณทีองถ่ิน 

ประชาชนมสีวนรวมใน

วัฒนธรรมอันดงีามของ

ทองถ่ิน 

กองการศึกษา 

53 โครงการสนับสนุนกองทุน เพื่อใหประชาชนตาํบล ประชาชนตําบล 300,000 รอยละ 90 ของ ประชาชนเขาถึงหนวย สํานักปลัด 
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ลํา

ดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 

ที่ดาํเนนิการจรงิ  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่

ดําเนนิการจรงิ 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีไ่ดรับจรงิ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หลักประกันสุขภาพ 

(สปสช.) 

ภูแลนคาไดเขาถึงหนวย

บริการดานสาธารณสุข 

ภูแลนคา ประชาชนเขาถึง

บริการดานสารณสุข 

บรกิารดานสาธารณสุข 

54 เงนิสงเคราะหเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอาย ุ

 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ

ผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุในตาํบล 

ภูแลนคา 

5,458,300 จํานวนผูสูงอายุที่

ไดรับเบี้ยยงัชีพ 

ผูสูงอายุมคุีณภาพชีวติที่ดี

ขึ้น 

กองสวัสดกิาร

สังคม 

55 เงนิสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู

พกิาร 

 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติผู

พกิาร 

ผูพกิารในตําบล 

ภูแลนคา 

2,340,000 จํานวนผูพกิารที่

ไดรับเบี้ยยงัชีพ 

ผูพกิารมคุีณภาพชีวติที่ดี

ขึ้น 

กองสวัสดกิาร

สังคม 

56 เงนิสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู

ตดิเช้ือ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ

ผูปวยเอดส 

ผูปวยเอดสในตําบลภู

แลนคา 

 

18,000 จํานวนผูปวยเอดสที่

ไดรับเบี้ยยงัชีพ 

ผูปวยเอดสมคุีณภาพ 

ชีวติที่ดขีึ้น 

กองสวัสดกิาร

สังคม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานเศรษฐกจิและสงเสรมิอาชพี     

- 

 

- - 

 

- - - - - 

รวม 16,983,772.62    
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           1.2.3  ผลของการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏบิัตทิี่องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาไดรับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ   

ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 

ที่ดาํเนนิการจรงิ 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณที่

ดําเนนิการจรงิ 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีไ่ดรับจรงิ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 

         ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1 โครงการกอสรางถนน  

คสล.สายแกงยาว- 

ซับปลาก้ัง (ชวงนาอนิทร

แตง-ซับปลาก้ัง) 

 

เพื่อใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 5 ม. 
ยาว 2,264.40 ม. 

หนา 0.15 ม.  

3,600,000 ถนน คสล.  

ยาว 2,264.40

เมตร 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนน 

คสล.สายซับบอน  

บานซับปลาก้ัง ม.5  

เพื่อใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 6 ม. 

ยาว 1,306 ม. 

หนา 0.15 ม. 

 

2,950,000 ถนน คสล.  

ยาว 1,306 เมตร 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กองชาง 

3 โครงการขยายเขตประปา

ภายในหมูบาน  

บานซับปลาก้ัง ม.5 

 

เพื่อใหประชาชนมนี้ําประปา

ใชสําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึง 

หอถังสงู  

10 ลบ.ม. 

แบบถังไฟเบอร

กลาส 4 ลูก 

383,699 รอยละ 100 ของ

ครัวเรอืนมนี้ําประปา

ใช 

ประชาชนมนี้ําประปา

ใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 

4 โครงการขยายเขตประปา

ภายในหมูบาน  

บานนาอนิทรแตง ม.4 

 

เพื่อใหประชาชนมนี้ําประปา

ใชสําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึง 

หอถังสงู  

10 ลบ.ม. 

แบบถังไฟเบอร

กลาส 4 ลูก 

383,699 รอยละ 100 ของ

ครัวเรอืนมนี้ําประปา

ใช 

ประชาชนมนี้ําประปา

ใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 
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ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 

ที่ดาํเนนิการจรงิ 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณที่

ดําเนนิการจรงิ 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีไ่ดรับจรงิ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 

5 โครงการขุดลอกสระน้ํา

สาธารณะ บานนาอนิทร

แตง ม.4 

เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บ

น้ําสาํหรับอุปโภคบริโภคและ

ทําการเกษตร 

กวาง 40 ม. 

ยาว 100 ม. 

ลกึเฉลี่ย 3 ม. หรอื

มปีริมาตรดนิขุดลอก

ไมนอยกวา 

10,794 ลบ.ม. 

498,000 ปรมิาณการกักเก็บ

น้ําเพิ่มขึ้นรอยละ 

40 

มนี้ําเพยีงพอสําหรับ

อุปโภคบริโภคและทาํ

การเกษตร 

กองชาง 

          ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานคุณภาพชวีติและสังคม 

6 โครงการพัฒนาคุณภาพ

ดวยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

DLTV ศพด.วัดหวาเฒา 

เพื่อเพิ่มชองทางการเรียนรู

ใหแกเด็กเล็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

DLTV จํานวน 1 ชุด 25,500 DLTV จํานวน 1 ชุด เด็กเล็กมกีารเรยีนรู

มากขึ้น 

กองการศกึษา 

รวม 7,840,898    
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1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

  1.1 สรุปคะแนนประเมนิผลยุทธศาสตร 

  ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  เปนดังนี้ 

ลําดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

รอยละของ

คะแนนเต็ม 

1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมลูพื้นฐานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น   

20 17 85.00 

2 การวเิคราะหสภาวการณและศักยภาพ  20 18 90.00 

3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย  60 52 86.67 

    3.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 9  

    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต

จังหวัด 

10 9  

    3.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด   10 9  

    3.๔ วสิัยทัศน 5 4  

    3.๕ กลยุทธ 5 4  

    3.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 4  

    3.๗ จุดยนืทางยุทธศาสตร 5 4  

    3.๘ แผนงาน 5 5  

    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 4  

     

รวมคะแนน  ๑๐๐ 87 87.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมนิผล 
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1.2  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 

      รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาในแตละ

ประเด็น เปนดังนี้ 

ลําดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

รอยละของ

คะแนนเต็ม 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมลูพื้นฐานขององคการบริหาร

สวนตาํบลภูแลนคา 

20 

 

  

  1.1 ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ทีต่ัง้ของหมูบาน/

ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมปิระเทศ ลักษณะภูมอิากาศ 

ลักษณะของดนิ ลักษณะของแหลงน้าํ ลักษณะของไม/ปา

ไม ฯลฯ ดานการเมอืง/การปกครอง เชน เขตการ

ปกครอง การเลอืกตัง้ ฯลฯ 

3 3 15.00 

 1.2 ขอมลูเก่ียวกับดานการเมอืง/การปกครอง เชน เขต

การปกครอง การเลอืกตัง้ ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูล

เก่ียวกับจํานวนประชาชน และชวงอายุและจาํนวน

ประชากร ฯลฯ 

2 2 10.00 

1.3 ขอมลูเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศกึษา 

สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพตดิ การสังคม

สงเคราะห ฯลฯ 

2 2 10.00 

1.4 ขอมลูเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การ

คมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

2 2 10.00 

1.5 ขอมลูเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การ

ประมง การปศสุัตว การบริการ การทองเทีย่ว 

อุตสาหกรรม การพาณชิย/ กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

2 2 10.00 

1.6 ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม เชน การ

นับถอืศาสนา ประเพณแีละงานประจําป ภูมปิญญา

ทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สนิคาพื้นเมอืง และของที่ระลกึ ฯลฯ 

และอื่นๆ 

2 2 10.00 

1.7 ขอมลูเก่ียวกับทรัพยากร ธรรมชาต ิเชน น้าํ ปาไม 

ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิฯลฯ 

 

2 2 10.00 

 1.8 การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน หรอืการใชขอมูล จปฐ. 

2 1 5.00 
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ลําดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

รอยละของ

คะแนนเต็ม 

 

 

 1.9 การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วธิกีาร และ

การดําเนนิ การประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใช

กระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสนิใจ รวมตรวจสอบ 

รวมรับประโยชน รวมแก ปญหา ปรึกษา หารอื 

แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสาํหรับการพัฒนา

ทองถ่ินตามอาํนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3 3 15.00 

 รวม 20 19 95.00 

   

  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของ

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

  พบวาขอมูลสภาพทั่วไปมคีวามครอบคลุม  ครบถวนทั้งขอมูลดานกายภาพ ภูมิศาสตรตางๆ  

การเมืองการปกครอง  สภาพสังคม   บริการพื้นฐานในพื้นที่  ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวัฒนธรรม            

ทรัพยากรธรรมชาต ิและฐานขอมูลที่สําคัญอื่นๆ  
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1.3 การวเิคราะหสภาวการณและศักยภาพ 

ลําดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

รอยละของ

คะแนนเต็ม 

2 การวเิคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20   

 2.1 การวเิคราะหที่ครอบคลมุความเชื่อมโยง ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรจงัหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในเขตจังหวดั ยุทศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความ

เขื่อมโยงแผนยุทศาสตรชาต ิ20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาต ิและ Thailand 4.0 

5 5 25.00 

2.2 การวเิคราะหการใชผังเมอืงรวมหรอืผงัเมอืงเฉพาะและการ

บังคับใชผลของการบังคับใชสภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพฒันา

ทองถ่ิน 

3 2 10.00 

2.3 การวเิคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศกึษา

สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพตดิ  

เทคโนโลย ีจารีตประเพณ ีวฒันธรรม ภมูปิญญาทองถ่ิน เปนตน 

3 3 15.00 

2.4 การวเิคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรอืน การ

สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ

กลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไปเปนตน 

3 3 15.00 

2.5 การวเิคราะหสิ่งแวดลอม พื้นทีส่เีขยีว ธรรมชาตติางๆ ทาง

ภูมศิาสตร กระบวนการหรอืสิ่งที่เกิดขึ้น การประดษิฐมผีลตอ

สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

3 2 10.00 

 2.6 ผลการวเิคราะหศักยภาพเพื่อประเมนิสถานภาพการพัฒนา

ในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวย

เทคนคิ SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดาํเนนิงานไดแก S-

Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity 

(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

3 3 15.00 

รวม 20 18 90.00 
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  ขอมูลการวเิคราะหสภาวการณและศักยภาพภายในองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ไดมี

การนําเสนอขอมูลตางๆที่เกี่ยวของไวไดครบถวน เพียงพอในการนําไปเปนขอมูลในการวิเคราะหเพี่อ

วางแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

1.4 ยุทธศาสตร 

ลําดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

รอยละของ

คะแนนเต็ม 

3 ยุทธศาสตร 60   

 3.1 ยุทธศาสตรขององคการบรหิารสวนตําบลภแูลนคา 

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 

ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลอง

กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเช่ือมโยง

หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาต ิ20 ป แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิและ Thailand 4.0 

10 9 15.00 

3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

จังหวัด 

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม

ของทองถ่ิน และยุทธศาสตรจงัหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา

รัฐ แผนยุทธศาสตรชาต ิ20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม 

แหงชาต ิและ Thailand 4.0 

10 9 15.00 

 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิแผนบริหารราชการ

แผนดนิ นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก

ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาต ิ20ป และ Thailand4.0 

10 9 15.00 

 3.4 วสัิยทัศน 

วสิัยทัศน ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องคการบริหารสวน

ตําบลภูแลนคาตองการจะเปนหรอืบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน 

สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะของ

องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา และสัมพันธกับโครงการ

พัฒนาทองถ่ิน 

5 4 6.67 

 3.5 กลยุทธ 

แสดงใหเหน็ชองทาง วธิกีาร ภารกิจหรอืสิ่งทีต่องทําตาม

5 4 6.67 
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ลําดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

รอยละของ

คะแนนเต็ม 

อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาที่จะ

นําไปสูการบรรลุวสิัยทศัน หรอืแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนใน

สิ่งที่จะดําเนนิการใหบรรลุวสิยัทัศนนัน้ 

 

 

 

 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเดน็กลยุทธมคีวามสอดคลองและ

สนับสนุนตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

5 4 6.67 

 3.7 จุดยนืทางยุทธศาสตร (Positioning) 

ความมุงมัน่อนัแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อให

บรรลุวสิัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึง่เกิดจาก

ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนาํไปสูผลสาํเร็จทางยุทธศาสตร 

5 4 6.67 

 3.8 แผนงาน 

แผนงานหรอืจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนด

จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึง่หรือแผนงานที่เกิดจาก

เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธ จดุยนืทาง

ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตาํบลภู

แลนคาที่มคีวามชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา

ทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความ

เชื่อมโยงดังกลาว 

5 5 8.33 

 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถ่ินที่เกิดผล

ผลติ/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาต ิ20ป แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 12 Thailand 4.0 

แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจงัหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต

จังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5 4 6.67 

รวม 60 52 86.67 

 

  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร 
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  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา มีความสัมพันธกับแผน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/

จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูม ิ

   

 

 

2. ผลการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 

  2.1 สรุปคะแนนประเมนิผลโครงการ 

  ผลการใหคะแนนโครงการขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา เปนดังนี้ 

ลําดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

รอยละของ

คะแนนเต็ม 

1  การสรุปสถานการณการพฒันา 10 9 90.00 

2 การประเมนิผลการนาํแผนพัฒนาทองถิน่ไปปฏบิัตใินเชงิ

ปรมิาณ  

10 7 70.00 

3 การประเมนิผลการนาํแผนพัฒนาทองถิน่ไปปฏบิัตใินเชงิ

คุณภาพ  

10 7 70.00 

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 9 90.00 

5 โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60 51 85.00 

 5.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 5  

 5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 4  

 5.๓ เปาหมาย (ผลผลตขิองโครงการ) มคีวามชัดเจนนําไปสู

การตัง้งบประมาณไดถูกตอง   

5 4  

 5.๔ โครงการมคีวามสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาต ิ20 ป 5 4  

 5.๕ เปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวามสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ 

5 4  

 5.๖ โครงการมคีวามสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 4  

 5.๗ โครงการสอดคลองกับยทุธศาสตรจังหวดั 5 5  

 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรอืการเสริมสรางให

ประเทศชาตมิั่นคง มัง่ค่ัง ยั่งยนื ภายใตหลักประชารัฐ 

5 4  

 5.9 งบประมาณ มคีวามสอดคลองกับเปาหมาย  

(ผลผลติของโครงการ) 

5 4  

 5.๑๐ มกีารประมาณการราคาถูกตองตามหลักวธิกีาร 5 4  
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งบประมาณ 

 5.๑1 มกีารกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ 

5 4  

 5.๑2 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 5  

รวมคะแนน  100 83 83.00 

 

 

2.2  การสรุปสถานการณการพัฒนา 

   รายละเอยีดการใหคะแนนโครงการขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคาในแตละประเด็น เปนดังนี้ 

ลําดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

รอยละของ

คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 

เปนการวเิคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคการบริหาร

สวนตําบลภูแลนคา (ใชการวเิคราะห SWOT Analysis/Demand 

(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ

สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มผีลตอการพัฒนา อยางนอยตอง

ประกอบดวยการวเิคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม) 

10 9  

รวม 10 9  
   

   

 

2.3   การประเมนิผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏบิัตใินเชิงปรมิาณ 

ลําดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

รอยละของ

คะแนนเต็ม 

2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิง

ปรมิาณ 

2.1 การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตาง ๆ เพื่อนํามาใชวัดผลใน

เชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ 

ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม

จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนที่ไม

สามารถดําเนนิการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตาม

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตาม

อํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว 

10 

 

5 

 

 

3 

 

 

30.00 

2.2 วเิคราะหผลกระทบ/สิ่งทีก่ระทบ (Impact) โครงการที่ 5 4 40.00 
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ดําเนนิการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

รวม 10 7 70.00 
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2.4 การประเมนิผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏบิัตใินเชงิคุณภาพ  

ลําดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

รอยละของ

คะแนนเต็ม 

3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิง

คุณภาพ 

3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ

การนําเอาเทคนิคตาง ๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ 

กิจกรรม งานตาง ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงตอความ

ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่

หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การ

ดําเนินการตาง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 

สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลัก

ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่

ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ

สวนราชการหรอืหนวยงาน 

10 

 

5 

 

 

4 

 

 

40 

3.2 วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่

ดําเนนิการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

5 3 30 

รวม 10 7 70.00 

  

2.5 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  

ลําดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

รอยละของ

คะแนนเต็ม 

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 

4.1 วเิคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตาง ๆ มคีวาม

สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลภูแลน

คาในมติติาง ๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดย

ใช SWOT Analysis/Demand  (Demand Analysis) / Global 

Demand/Trend หรอืหลักการบูรณาการ (Integration) กับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินทีม่พีื้นที่ตดิตอกัน 

10 

5 

 

5 

 

40.00 

4.2  วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตาง ๆ  ที่สอดคลองกับการ

แกไขปญหาความยากจน   หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพยีงทองถ่ิน        

(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (Local Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

5 4 50.00 

รวม 10 9 90.00 
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2.6 โครงการพัฒนา 

ลําดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนนเต็ม 

5 โครงการพัฒนา 60   

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาและดําเนินการเพื่อใหการ

พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาท่ี

กําหนดไว ช่ือโครงการมคีวามชัดเจน มุงไปเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อานแลว

เขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 8.33 

5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 

มี วัตถุประสงค ชัดเจน (clear objective)  โครงการตองกํ าหนด

วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ

หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค 

มคีวามเปนไปไดชัดเจน มลัีกษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4 6.67 

5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการต้ัง

งบประมาณไดถูกตอง 

สภาพท่ีอยากใหเกดิขึ้นในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมาย

ตองชัดเจน  สามารถระบุจํานวนเทาไร  กลุมเปาหมายคืออะไร มี

ผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย  พื้นท่ีดําเนินงาน และระยะเวลา

ดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะทําท่ีไหน  เร่ิมตนในชวง

เวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หาก

กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมาย

หลัก ใครคอืกลุมเปาหมายรอง 

5 4 6.67 

 5.4 โครงการมคีวามสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความม่ันคง (2) 

การสรางความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกัน

ทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เพื่อใหเกดิความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยนื 

5 4 6.67 

 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน

เปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวสัิยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

5 ๔ 6.67 
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ลําดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนนเต็ม 

 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ  (ตอ) 

(4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยดึหลักการนําไปสูการ

ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิท่ี

เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ

ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสราง

สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (4)  

การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การสรางความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) 

การบริหารราชการแผนดนิท่ีมปีระสทิธิภาพ 

 

   

 5.6 โครงการมคีวามสอดคลองกับ Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง

เศรษฐกิจ ไปสู Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน

ดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา 

โภคภัณฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน

ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี 

ความคดิสรางสรรค และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการ

ผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติม

เต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิง

เปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 

วัฒนธรรม ฯลฯ 

 

5 4 6.67 

 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ

แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น

เสมอืนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวน

ใดสวนหน่ึงออกจากกันได นอกจากน้ีโครงการพัฒนาทองถิ่นตอง

เปนโครงการเช่ือมตอหรือเดนิทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ี

ไดกําหนดขึ้นท่ีเปนปจจุบัน 

 

 

5 

 

5 8.33 
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ลําดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนนเต็ม 

 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให

ประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยนืภายใตหลักประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน

ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน

โครงการท่ีประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะให

ทองถิ่นมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนทองถิ่นท่ีพัฒนาแลว ดวยการ

พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น 

(ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) (LSEP) 

 

5 4 6.67 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการใน

การจัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี

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

ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency) 

 

5 4 6.67 

 5.10 มกีารประมาณการราคาถูกตองตามหลักวธีิการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ

ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลาง

ทองถิ่น มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิง

ประจักษ  

 

5 4 6.67 

 5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค

และผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

มีการกาํหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)  

ท่ีสามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล 

(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได เชน การ

กําหนดความพงึพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกดิจากผลของ

วัตถุประสงคท่ีเกดิท่ีสิ่งท่ีไดรับ    (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

 

 

 

 

 

5 4 6.67 
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ลําดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนนเต็ม 

 5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ

พัฒนา ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีต้ังไว การไดผลหรือผลท่ี

เกดิขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการ

เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความ

เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ

ประเมนิผลระดับของความสําเร็จได (3) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงาน

อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได (4) 

เปนเหตุเปนผล  สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการบง

บอกเวลาได 

5 5 8.33 

รวม 60 51 85.00 
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3. การวเิคราะหเชงิปรมิาณและการวเิคราะหเชิงคุณภาพ 

3.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ 

 3.1.1. จํานวนประชากรท่ีทําแบบประเมนิ จํานวน  80 คน 

  1)  เพศชาย จํานวน 45 คน 

  2)  เพศหญงิ จํานวน 35 คน 
  

 3.1.2. อายุ 

  1)  ต่ํากวา 20 ป  จํานวน 2   คน 

  2)  ระหวาง 20 - 30 ป จํานวน 6   คน 

  3)  ระหวาง 31 - 40 ป จํานวน 15 คน 

  4)  ระหวาง 41 - 50 ป จํานวน 31 คน 

  5)  ระหวาง 51 - 60 ป จํานวน 22 คน 

  6)  มากกวา 60 ป  จํานวน 6   คน 
 

 3.1.3. การศึกษา 

  1) ประถมศกึษา   จํานวน  35 คน 

  2)  มัธยมศึกษา/ ปวช./ ปวส./ เทยีบเทา จํานวน  40 คน 

  3)  ปรญิญาตร ี   จํานวน  5   คน 

  4)  สูงกวาปรญิญาตร ี   จํานวน    -  คน 
 

 3.1.4. อาชพี 

   1) รับราชการ    จํานวน  3  คน 

  2)  เอกชน/ รัฐวสิาหกจิ   จํานวน  2  คน 

  3)  คาขาย/ ธุรกจิสวนตัว  จํานวน  2  คน 

  4)  รับจาง    จํานวน  16 คน 

  5)  เกษตรกร    จํานวน  57 คน 

  6)  นักเรยีน/ นักศึกษา   จํานวน  2   คน 

  7)  อื่นๆ     จํานวน   -  คน 
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3.2 ความพงึพอใจตอการดําเนนิงาน 

            3.2.1 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1. มกีารเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กจิรรม 50.00% 50.00% - 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/

กจิกรรม 

48.33% 50.00% 1.67% 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/

กจิกรรม 

43.33% 53.34% 3.33% 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ

สาธารณะ 

43.33% 56.67% - 

5. มคีวามโปรงใสในการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม 30.00% 65.00% 5.00% 

6. มกีารดําเนนิงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 31.67% 65.00% 3.33% 

7. ผลการดําเนนิโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 43.33% 56.67% - 

8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม 50.00% 50.00% - 

ภาพรวม 42.50% 55.83% 1.67% 
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3.2.2  ความพงึพอใจตอการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมอืงที ่

ความพงึพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มกีารเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจรรม 8.3 

2. มกีารประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.7 

3. มกีารเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.1 

4. มกีารรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 8.5 

5. มคีวามโปรงใสในการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 7.5 

6. มกีารดําเนนิงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.6 

7. ผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.0 

8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 8.3 

ภาพรวม 8.1 
 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการพัฒนาการทองเที่ยว 

ความพงึพอใจของผูเกี่ยวของ 

- ไมไดดําเนินการ – 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

ความพงึพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มกีารเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจรรม 7.8 

2. มกีารประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.9 

3. มกีารเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.8 

4. มกีารรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 8.2 

5. มคีวามโปรงใสในการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 7.5 

6. มกีารดําเนนิงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.4 

7. ผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 7.7 

8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 7.8 

รวมคะแนน 7.8 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ความพงึพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มกีารเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กจิรรม 8.2 

2. มกีารประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กจิกรรม 8.5 

3. มกีารเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม 8.1 

4. มกีารรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ/กจิกรรมตอสาธารณะ 8.4 

5. มคีวามโปรงใสในการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม 7.6 

6. มกีารดําเนนิงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.7 

7. ผลการดําเนนิโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.0 

8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม 8.2 

รวมคะแนน 8.1 
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ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวติ 

ความพงึพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มกีารเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กจิรรม 8.2 

2. มกีารประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กจิกรรม 8.1 

3. มกีารเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม 6.7 

4. มกีารรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ/กจิกรรมตอสาธารณะ 8.2 

5. มคีวามโปรงใสในการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม 7.6 

6. มกีารดําเนนิงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.6 

7. ผลการดําเนนิโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 7.9 

8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม 8.1 

รวมคะแนน 7.8 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานเศรษฐกจิและสงเสรมิอาชีพ 

ความพงึพอใจของผูเกี่ยวของ 

  - ไมไดดําเนินการ - 
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     3.3 สรุปโครงการท้ังหมด 

 

ลําดับ โครงการ งบประมาณ รอยละท่ีดําเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนนิการจรงิ ตาม

แผนพัฒน

า 

ดําเนนิ 

การจรงิ 

1 โครงการกอสรางลานคอนกรีต

เสริมเหล็กหนาที่ทําการ อบต. 

500,000 320,000 0.56 0.36 

2 อุดหนุนโครงการบริหารงานของ

สถานที่กลางศนูยปฏบิตัริวมในการ

ชวยเหลอืประชาชนของ อปท.

อําเภอบานเขวา 

40,000 35,000 0.04 0.038 

3 โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี 

 

200,000 79,310 0.22 0.09 

4 โครงการปรับปรุงเทคอนกรีตเสริม

เหล็กอาคารปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

150,000 104,000 0.17 0.12 

5 โครงการจัดตัง้จดุตรวจชวง

เทศกาลสงกรานตและเทศกาล 

ปใหม 

50,000 20,420 0.06 0.02 

6 โครงการฝกอบรมชุดปฏบิัตกิารจติ

อาสาภัยพบิตั ิ

143,200 143,200 0.16 0.16 

7 โครงการวันเด็กแหงชาต ิ 80,000 79,950 0.09 0.089 

8 โครงการอาหารกลางวนัสําหรับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

450,000 231,380 0.50 0.26 

9 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันแก

โรงเรียนสงักัด สพฐ. 

2,100,000 1,691,720 2.33 1.88 

10 โครงการอาหารเสริม (นม) 1,200,000 933,637.62 1.33 1.04 

11 โครงการจัดซื้อวัสดุการศกึษา 270,000 85,000 0.30 0.09 

12 โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน 

ศพด. 

23,000 13,500 0.03 0.01 
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ลําดับ โครงการ งบประมาณ รอยละท่ีดําเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนนิการจรงิ ตาม

แผนพัฒน

า 

ดําเนนิ 

การจรงิ 

13 โครงการจัดซื้อหนงัสอืเรียน ศพด. 16,000 7,220 0.02 0.008 

14 โครงการจัดซื้ออุปกรณการเรียน 

ศพด. 

16,000 7,220 0.02 0.008 

15 โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน ศพด. 

35,000 15,050 0.04 0.02 

16 โครงการตดิตัง้ร้ัวเหล็ก ศพด. 

วัดศลิาอาสน 

100,000 69,000 0.11 0.08 

17 โครงการกอสรางร้ัวลวดหนามรอบ

บริเวณพื้นที่เตาเผาขยะไรมลพษิ 

300,000 149,500 0.33 0.17 

18 โครงการอสรางบอพักน้ําเสยีจาก

กองขยะ 

200,000 20,000 0.22 0.02 

19 โครงการกอสรางลานตากขยะ 200,000 122,000 0.22 0.14 

20 โครงการรณรงคปองกันและ

ควบคุมโรคตดิตอ  

120,000 109,970 0.13 0.12 

21 โครงการปองกันและควบคุมโรค

พษิสุนัขบา 

40,000 35,500 0.04 0.039 

22 อุดหนุนสาํหรับดาํเนนิงานตาม

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

160,000 160,000 0.18 0.18 

23 โครงการโรงเรียนผูสงูอายุตาํบล 

ภูแลนคา 

200,000 68,740 0.22 0.08 

24 โครงการจัดหารถรับสงนักเรียน

ยากจนและดอยโอกาส 

190,000 40,600 0.21 0.05 

25 โครงการสงเสริมสนับสนุนพฒันา

ศักยภาพสตรีและครอบครัวใน

ชุมชน 

 

60,000 12,930 0.07 0.01 

26 โครงการกอสรางระบบสูบน้ําดวย 1,000,000 258,000 1.11 0.29 
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ลําดับ โครงการ งบประมาณ รอยละท่ีดําเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนนิการจรงิ ตาม

แผนพัฒน

า 

ดําเนนิ 

การจรงิ 

พลังงานแสงอาทติยของระบบ

ประปาหมูบาน บานหวาเฒา ม.1 

 

27 โครงการปรับปรุงระบบสูบ

น้ําประปาเปนพลังงานแสงอาทติย 

(คุมหวยผักหวาน) บานแกงยาว ม.2 

200,000 154,000 0.22 0.17 

28 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมระบบ

ประปาหมูบาน บานแกงยาว ม.2 

200,000 86,000 0.22 0.10 

29 โครงการกอสรางถนน คสล. 

สายบานนายเส เสนชัย  

(ซอยขางวดัศรีชมพู)  

บานหวาเฒา ม.1 

360,000 145,000 0.40 0.16 

30 โครงการกอสรางถนน คสล.สาย

บานนางเฮยีง-ลําหวยชีลอง  

บานแกงยาว ม.2 

140,000 76,000 0.16 0.08 

31 โครงการกอสรางถนน คสล.สาย

บานนางสมบูรณ-ไรนายแสงจันทร  

บานแกงยาว ม.2 

300,000 247,000 0.33 0.27 

32 โครงการปรับปรุงถนน 

ลูกรังสายบานนายเสถียร-บาน 

นายบุญโฮม บานแกงยาว ม.2 

100,000 34,000 0.11 0.04 

33 โครงการกอสรางถนน คสล.สายไร

นายกองเที่ยง ศรีจันทร  

บานหวยน้ําคํา ม.3 (ชวงที่ 1) 

300,000 141,000 0.33 0.16 

34 โครงการกอสรางถนน คสล.สายไร

นายกองเที่ยง ศรีจันทร  

บานหวยน้ําคํา ม.3 (ชองที ่2) 

300,000 323,000 0.33 0.36 

35 โครงการกอสรางถนน คสล.สาย

ซอยซึ่งเสน บานนาอนิทรแตง ม.4 

150,000 135,000 0.17 0.15 

36 โครงการกอสรางถนนดนิสายเมรุ-

สะพานวังเดอืนหา  

200,000 226,000 0.22 0.25 



 
 

การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจาํงบประมาณ พ.ศ.2563 หนา 61 

 

ลําดับ โครงการ งบประมาณ รอยละท่ีดําเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนนิการจรงิ ตาม

แผนพัฒน

า 

ดําเนนิ 

การจรงิ 

บานนาอนิทรแตง ม.4 

37 โครงการกอสรางถนน คสล.สายคุม

ซับสทีอง-คุมตาปูเกา  

บานซับปลาก้ัง ม.5 

300,000 257,000 0.33 0.29 

38 โครงการกอสรางถนน คสล.สาย

บานนางสภุาพร พมิพไธสงค-บาน

นายนอย อนินอก บานซับปลาก้ัง 

ม.5 

300,000 260,000 0.33 0.29 

39 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 

สายมอหนิกอง บานซับปลาก้ัง ม.5  

150,000 150,000 0.17 0.17 

40 โครงการกอสรางถนน คสล.สาย

จากถนนลาดยาง-คลองบานชีบน   

บานชีบน ม.6 

300,000 390,000 0.33 0.43 

41 โครงการกอสรางถนน คสล. 

สายคุมบูรพา บานโนนเหลื่อม ม.7 

300,000 121,000 0.33 0.13 

42 โครงการกอสรางถนนดนิสายนานาย 

อนันต-นานางสมหมาย แพรชัย  

บานโนนเหลื่อม ม.7 

150,000 142,000 0.17 0.16 

43 โครงการกอสรางถนน คสล.สาย 

ปาปอแดง-คุมจอง บานปาปอแดง 

ม.8 

300,000 432,000 0.33 0.48 

44 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

และสนับสนนุการจัดทาํแผนพัฒนา

หมูบาน 

30,000 1,250 0.03 0.0013 

45 โครงการฉลองอนุสาวรียเจาพอ

พระยาแล 

140,000 139,985 0.16 0.16 

46 โครงการอุดหนุนการแขงขันกีฬา

กลุมโรงเรียนตําบลภูแลนคา 

100,000 80,000 0.11 0.09 

47 โครงการเพิ่มพื้นที่สเีขยีว  

(รักษน้ํา รักษปา รักษแผนดนิ) 

100,000 1,890 0.11 0.002 

48 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมฝาย  40,000 25,000 0.04 0.03 
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ลําดับ โครงการ งบประมาณ รอยละท่ีดําเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนนิการจรงิ ตาม

แผนพัฒน

า 

ดําเนนิ 

การจรงิ 

มข. บานหวาเฒา ม.1 

49 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  

บานหวยน้ําคํา ม.3  

300,000 24,000 0.33 0.03 

50 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  

บานหวยน้ําคํา ม.3 (รอบ 2) 

 148,500  0.16 

51 โครงการขุดลอกลําหวยหลัว  

บานหวยน้ําคํา ม.3 

150,000 70,000 0.17 0.08 

52 โครงการขุดลอกลําหวยถํ้าเตา  

บานโนนเหลื่อม ม.7 

200,000 245,000 0.22 0.27 

53 โครงการสนับสนุนกองทุน

หลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 

300,000 300,000 0.33 0.33 

54 

 

เงนิสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสงูอาย ุ 5,400,000 5,458,300 5.99 6.06 

55 เงนิสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพกิาร 

 

2,500,000 2,340,000 2.78 2.60 

56 เงนิสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูตดิเช้ือ 

 

18,000 18,000 0.02 0.02 

  21,171,200 16,983,772.6

2 

23.50 18.85 

 

 

 

***งบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 90,089,000 บาท 
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4. สรุปผลการวเิคราะหการตดิตามและประเมนิผล 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)ปงบประมาณ 

พ.ศ.2563  

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

การนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยการประเมินผลจากการที่ไดรับ

งบประมาณในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 สามารถสรุปได  ดังนี้ 

๑.๑  โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปงบประมาณ พ.ศ.2563 มี

ทัง้หมด 409 โครงการ งบประมาณรวมทัง้สิ้น 90,089,000 บาท 

๑.๒  โครงการที่ดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 56 โครงการ คิดเปน

รอยละ 13.69 ของโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น งบประมาณที่ดําเนินการจริงรวมทั้ งสิ้น 

16,983,772.62 บาท คดิเปนรอยละ 18.85 ของงบประมาณที่ตัง้ไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 

1.3 โครงการที่ไมไดดําเนนิการ จํานวน 353 โครงการ คดิเปนรอยละ 86.31 ของโครงการ

ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
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1. สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม 

 1.1 ความสําเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร 

  1.1.1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการบรหิารจัดการบานเมอืงที่ด ี

   - มกีารปรับภูมทิัศนที่ทําการ อบต.โดยกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็กหนาที่ทําการ อบต.และ

เทคอนกรตีเสรมิเหล็กรอบอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

   - มกีารจัดตัง้จุดตรวจชวงเทศกาลสงกรานตและเทศกาลปใหมเพื่อเฝาระวังและปองกันอุบัติเหตุ

บนทองถนน  

   - มกีารฝกอบรมเพิ่มศักยภาพใหแกชุดปฏบิัตกิารจติอาสาภัยพบิัติ 

   - มกีารพัฒนาระบบแผนที่ภาษเีพื่อใหการจัดเก็บขอมูลภาษไีดถูกตองรวดเร็วครบถวน 

  1.1.2 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

   ไมมผีลดําเนนิการ 

  1.1.3 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

   - มกีารบรหิารจัดการขยะ ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ โดยการกอสรางลานตากขยะ กอสรางบอพัก

น้ําเสยีจากกองขยะ และกอสรางรัว้ลวดหนามรอบบรเิวณพื้นที่เตาเผาขยะไรมลพษิ 

      - มกีารปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สเีขยีว ทําใหมตีนไมเพิ่มขึ้นชวยใหเกดิความชุมช้ืนและรมรื่น 

  1.1.4 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

   - มกีารกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนนในหมูบาน ระหวางหมูบาน และถนนพื้นที่การเกษตร ทํา

ใหประชาชนและเกษตรกรไดรับความสะดวกในการใชเสนทางสัญจรไป-มา และมคีวามปลอดภัยมากขึ้น 

   - มกีารปรับปรุงระบบประปาหมูบาน ทําใหประชาชนมนี้ําประปาใชอยางทั่วถงึ 

   - มีการปรับปรุง/ซอมแซมฝาย ขุดลอกลําหวย ทําใหการกักเก็บน้ํามีปริมาณมากขึ้นเพื่อให

เพยีงพอตอความตองการใชน้ําของประชาชน 

  1.1.5 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

   - มีการสงเสริมดานการศึกษา จัดหาสื่อการเรียนการสอน จัดกิจกรรมสําหรับเด็ก มีการจัดหา

อาหารเสรมิ (นม) และอาหารกลางวันสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และเด็กนักเรยีนในโรงเรยีนสังกัด สพฐ. 

   - มีการสงเสริมและสนับสนุนดานการสาธารณสุขใหกับประชาชนในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลภูแลนคา 

   - สงเคราะหผูสูงอายุ ผูพกิาร ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาส ใหไดรับการดูแล ชวยเหลือ เพื่อใหมี

ชีวติความเปนอยูที่ดขีึ้น 

   - มีการสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของทองถิ่น  ทําใหประชาชนมีสวนรวม

ในการอนุรักษและสบืสานวัฒนธรรม ประเพณทีองถิ่นแกเยาวชนคนรุนหลัง 

สวนท่ี 4 สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
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   - มกีารสงเสรมิการเลนกฬีาออกกําลังกาย ทําใหเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปไดเลนกีฬาออก

กําลังกายทําใหรางกายแข็งแรง และหางไกลยาเสพตดิ 

  1.1.6 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานเศรษฐกจิและสงเสรมิอาชีพ 

   - ไมมผีลการดําเนนิการ 
 

2. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต 

 ปญหาและอุปสรรค 

  1) จํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นมจํีานวนมาก เกินศักยภาพที่องคการบริหารสวนตําบล

ภูแลนคาจะสามารถดําเนนิการไดทุกโครงการ ทําใหรอยละของโครงการที่ทําไดนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ

จํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น 

  2) งบประมาณเงินอุดหนุนที่ไดรับจริงนอยกวาประมาณการรายรับทําใหไมสามารถดําเนิน

โครงการพัฒนาที่มอียูในขอบัญญัตงิบประมาณรายจายไดครบทุกโครงการ 

  3) มบีางโครงการไมสามารถดําเนนิการได ทําใหไมสามารถแกไขปญหาตอประชาชนได 

  4) มถีนนหลายสายไมไดรับการปรับปรุงแกไข ตามความตองการของประชาชน 

  5) มรีะเบยีบ/ขอบังคับ/ขอกฎหมาย ที่ไมเอื้อตอการพัฒนาของทองถิ่น 

  

 ขอเสนอแนะ 

  1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นควรเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ และงบประมาณ

รวมถึงสถานะการคลัง ในการกําหนดโครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นในปนั้นๆ เพื่อใหการดําเนิน

โครงการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนที่ไดวางไว 

  2) องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา ควรพจิารณาตัง้งบประมาณใหเพียงพอกระชับรัดกุมและ

เหมาะสมกับภารกจิแตละดานที่จะตองดําเนนิการ เพื่อจะไดมีงบประมาณเพียงพอที่จะดําเนินการพัฒนาตาม

ขอบัญญัตใิหไดครบทุกโครงการ 

  3) ควรตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการกอนจะตั้งงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป และควรตั้งงบประมาณใหเพียงพอกับภารกิจแตละดานซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม 

โอนลด โอนตัง้จายรายการใหม และเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงฯ 

  4) ควรพิจารณาเพิ่มงบประมาณดําเนินการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนนใหสามารถสัญจร

ไป-มาไดสะดวก และเพยีงพอตอความตองการของประชาชน 

  5) ควรพจิารณาสนับสนุนงบประมาณดานการสงเสริมอาชีพใหแกชุมชน เพื่อใหผูที่วางงานหรือ

ผูที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคโควดิ-19 ที่มีคนตกงานและกลับสูภูมิลําเนา ใหมีงาน

ทําและมรีายไดมาจุนเจอืครอบครัว 

  6) ควรมกีารสนับสนุน/สงเสรมิ พัฒนาและปรับภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ สงเสริมใหมีการ

เผยแพรประชาสัมพันธ สนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อใหเปนที่รูจักและเปนการกระตุนเศรษฐกิจให

ประชาชนในพื้นทีส่ามารถสรางรายไดเพิ่มไดอกีทางหนึ่ง  
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  7) การบรหิารจัดการขยะ องคการบรหิารสวนตําบลควรวางระบบในการบริหารจัดการขยะใหดี

มีประสิทธิภาพ ควรจัดหาเตาเผาขยะเพิ่มเพื่อรองรับปริมาณขยะที่มีเพิ่มขึ้น  เนื่องจากปจจุบันมีเตาเผาขยะ

เพียงเครื่องเดียว หากเครื่องเกิดการชํารุดเสียหายการบริหารจัดการขยะจะไดไมสะดุด และไมกอใหเกิด

ปญหาการสะสมของขยะจนกอใหเกดิปญหาอื่นๆ ตามมา 
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ภาคผนวก
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คําชี้แจง :แบบที่ 1 เปนแบบสํารวจความพงึพอใจของประชาชนตอการดําเนนิงานขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นในภาพรวม โดยกําหนดใหมกีารเก็บขอมูลปละ 1 ครัง้ หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 
 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

คําอธบิาย : ใหผูทําแบบประเมนิทําเครื่องหมาย () 

1. เพศ  (   )  ชาย   (   )   หญงิ 

2. อายุ  (   )   ต่ํากวา 20 ป  (   )   20 – 30 ป  (   )  31 – 40 ป 

  (   )   41 – 50 ป  (   )   51 - 60 ป  (   )  มากกวา 60 ป 

3. การศึกษา (   )   ประถมศกึษา  (   )   มัธยมศึกษา/ ปวช./ ปวส./ เทยีบเทา 

  (   )   ปรญิญาตรี  (   )   สูงกวาปรญิญาตรี 

4. อาชีพ (   )   รับราชการ (   )   เอกชน/รัฐวสิาหกจิ (   )   คาขาย/ธุรกจิสวนตัว 

  (   )   รับจาง  (   )   เกษตรกร   (   )   นักเรยีน/นักศกึษา 

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

สวนท่ี 2  ความพงึพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5. ทานมคีวามพงึพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมมากนอยเพยีงใด 

ความพงึพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1. มกีารเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กจิรรม    

2. มกีารประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กจิกรรม    

3. มกีารเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม    

4. มกีารรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กจิกรรมตอสาธารณะ    

5. มคีวามโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กจิกรรม    

6. มกีารดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    

7. ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหา    

8 .ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม    

แบบท่ี  1   แบบประเมนิความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
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คําชี้แจง :แบบที่ 2 เปนแบบสํารวจความพงึพอใจของประชาชนตอการดําเนนิงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในแตละยุทธศาสตรโดยกําหนดใหมกีารเก็บขอมูลปละ 1ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 
 

สวนยุทธศาสตร................การบรหิารจัดการบานเมอืงที่ด.ี................................................................... 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

คําอธบิาย : ใหผูทําแบบประเมนิทําเครื่องหมาย () 

1. เพศ  (   )  ชาย   (    )   หญงิ 

2. อายุ  (   )   ต่ํากวา 20 ป  (   )   20 – 30 ป  (    )  31 – 40 ป 

  (   )   41 – 50 ป  (   )   51 - 60 ป  (   )  มากกวา 60 ป 

3. การศึกษา (   )   ประถมศกึษา  (   )   มัธยมศึกษา/ ปวช./ ปวส./ เทยีบเทา 

  (    )   ปรญิญาตรี  (   )   สูงกวาปรญิญาตรี 

4. อาชีพ (   )   รับราชการ (   )   เอกชน/รัฐวสิาหกจิ (   )   คาขาย/ธุรกจิสวนตัว 

  (   )   รับจาง  (   )   เกษตรกร   (   )   นักเรยีน/นักศกึษา 

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

สวนท่ี 2  ความพงึพอใจตอผลการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5. หากใหทานประเมนิความพงึพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาและ

สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีโดยใหคะแนนเต็ม 10 ทานจะใหคะแนนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ของทานเทาใด 

ความพงึพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 

1. มกีารเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจรรม   

2. มกีารประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3. มกีารเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4. มกีารรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  

5. มคีวามโปรงใสในการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม  

6. มกีารดําเนนิงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  

7. ผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา  

8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม  

 

แบบท่ี   2   แบบประเมนิความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
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การประเมนิความพึงพอใจ 

 องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ไดใชแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผล

การดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาในการพัฒนาและสงเสริม

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ในภาพรวมตามยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา เปนเครื่องมือใน

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา

ของปงบประมาณ พ.ศ.2562 มรีายละเอยีดดังนี้ 

 ยุทธศาสตรการพัฒนา มท้ัีงหมด 6 ดาน 

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบรหิารจัดการบานเมอืงที่ดี 

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว 

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวติ 

 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิและสงเสรมิอาชีพ 

 ประเด็นการพัฒนา มท้ัีงหมด 8 ประเด็น 

 1. มกีารเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กจิกรรม 

 2. มกีารประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กจิกรรม 

 3. มกีารเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม 

 4. มกีารรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ/กจิกรรมตอสาธารณะ 

 5. มคีวามโปรงในในการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม 

 6. มกีารดําเนนิงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

 7. ผลการดําเนนิโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 

 8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม 

วธิกีารประเมนิ 

 1. กําหนดรูปแบบในการประเมนิ (โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลฯ) 

  - กําหนดแบบประเมนิความพงึพอใจ 

  แบบประเมนิความพงึพอใจของประชาชนที่มตีอผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)

ขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีใน

ภาพรวมตามยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

  - สุมประเมนิประชากรในเขตองคการบรหิารสวนตําบลทัง้ 8 หมูบานรวมเปน 80 คน 
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 2. กําหนดระยะเวลาในการประเมนิ 

     - ประเมนิภายในเดอืนธันวาคมของทุกป 

 3. ดําเนินการประเมนิ 

     - ลงพื้นที่และทําการสุมประเมนิประชากรทัง้ 8 หมูบาน รวมเปน 80 คน  

 4. เก็บรวบรวมแบบประเมนิและขอมูลท่ีไดจากแบบประเมนิ 

  - เก็บรวบรวมแบบประเมนิทัง้หมด 80 ชุด 

  - บันทกึขอมูลจากแบบประเมนิทัง้หมด 80 ชุด 

 5. วเิคราะหขอมูลจากแบบประเมนิ 

  5.1 วเิคราะหขอมูลทั่วไปของผูทําแบบประเมนิโดยหาคารอยละ 

  5.2 วิเคราะหความพึงพอใจผลการดําเนินงานฯ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาและ

ประเด็น        การประเมนิ โดยการหาคาความพงึพอใจ  ดังนี้ 

   1) ตามประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตรการพัฒนา (ภาพรวม) 

       ระดับความพงึพอใจ แบงเปน 3 ระดับ ไดแก 

    1.1) ระดับ ไมพอใจ 

    1.2) ระดับ พอใจ 

    1.3) ระดับ พอใจมาก 

รอยละของความพึงพอใจ =    คะแนนความพึงพอใจในแตประเด็นการพัฒนา x 100 

    จํานวนผูกรอกแบบประเมินทัง้หมด                                                         

 

   2) ตามประเด็นการพัฒนาแตละยุทธศาสตร 

   - คะแนนความพงึพอใจในแตละประเด็นการพัฒนา 10 คะแนน 

คะแนนความพงึพอใจ      =    คะแนนรวมความพงึพอใจในแตละประเด็นการพัฒนา 

                         จํานวนผูกรอกแบบประเมนิ  
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สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
  

 1. จํานวนประชากรท่ีทําแบบประเมนิ จํานวน  80 คน 

  1.1  เพศ ชาย จํานวน 45 คน 

  1.2  เพศ หญงิ จํานวน 35 คน 
  

 2. อายุ 

  2.1  ต่ํากวา 20 ป  จํานวน 2   คน 

  2.2  ระหวาง 20 - 30 ป จํานวน 6   คน 

  2.3  ระหวาง 31 - 40 ป จํานวน 15 คน 

  2.4  ระหวาง 41 - 50 ป จํานวน 31 คน 

  2.5  ระหวาง 51 - 60 ป จํานวน 22 คน 

  2.6  มากกวา 60 ป  จํานวน 6   คน 
 

 3. การศึกษา 

  3.1  ประถมศกึษา    จํานวน  35 คน 

  3.2  มัธยมศกึษา/ ปวช./ ปวส./ เทยีบเทา จํานวน  40 คน 

  3.3  ปรญิญาตรี    จํานวน  5   คน 

  3.4  สูงกวาปรญิญาตรี    จํานวน    -  คน 
 

 4. อาชพี 

  4.1  รับราชการ    จํานวน  3  คน 

  4.2  เอกชน/ รัฐวสิาหกจิ   จํานวน  2  คน 

  4.3  คาขาย/ ธุรกจิสวนตัว   จํานวน  2  คน 

  4.4  รับจาง     จํานวน  16 คน 

  4.5  เกษตรกร     จํานวน  57 คน 

  4.6  นักเรยีน/ นักศกึษา    จํานวน  2   คน 

  4.7  อื่นๆ      จํานวน   -  คน 
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