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การติดตามและประเมินผล
การบริหารงานท่ีประสบความสําเร็จนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการนํานวัตกรรม (Innovation) และกระบวนการ

บริหารใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ การติดตามและประเมินผลก็เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซ่ึงมีหลักการสําคัญ คือการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินผล
ความสําเร็จของงาน อันจะนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกันให้บรรลุ เป้าหมาย จึงต้องมีการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของ องค์กรว่าอยู่ในระดับใด เหมาะสมหรือ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือการวางแผน (Planning) การนํา
แผนไปปฏิบัติ (Implementation) และการติดตามประเมินผล (Monitor and Evaluation) ฉะนั้นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ สามารถดําเนินการได้ดังนี้

1) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจสอบ
กระบวนการดําเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่กําหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติมถึง ฉบับ ท่ี 3 พ.ศ.2561 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นกรอบใน การปฺฏิบัติงาน ติดตาม
และประเมินผล

2) ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดําเนินงานตามนโยบายขององค์การ
บริหารส่วนตําบล เป็นการประเมินผลการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยออกแบบสํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชน

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
เป็นการประเมินผลที่ช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดําเนินงานว่าแผนงานหรือโครงการท่ีได้

ดําเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่ มีผลสําเร็จมากน้อย เพียงใด
เม่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรท่ีจะได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการใด เพื่อให้
โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ และยังเป็นเคร่ืองมือชี้วัด ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผล คือ

1) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน โดยมีตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึงพอใจ และ
ข้ันตอนการดําเนินงานซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้กํากับตัวชี้วัด

2) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดําเนินงานประจําปีและเพิ่มเติม
ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนตําบล จะนําข้อมูลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการ มาใช้ในการ

ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้
สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งสําคัญ

2.1 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
1.ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 2 ประเภท คือ

1.1 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
1.2 แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ

2.ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
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2.2 เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) และตัวช้ีวัด
(Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนี้

เกณฑ์มาตรฐาน
(Standard Criteria)

ตัวช้ีวัด (Indicators) กรอบตัวแปร (Attributes)

สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุ วัตถุประสงค์
ของโครงการ

ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลต่างระหว่างจํานวนโครงการท่ีแล้ว
เสร็จกับจํานวนโครงการท้ังหมด

การสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน

ระดับความพึงพอใจ สัดส่วนของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย
ท่ีพึงพอใจและไม่พอใจ ผลสะท้อน
กลับ

3. ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมมุติฐานว่าระบบ
ติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้นระบบอื่นๆ ที่เกิดข้ึนก่อน หน้าที่
แผนพัฒนาจะดําเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน และจะส่งผลต่อการติดตามและ
ประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลครั้งนี้สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้

ระบบการจัดทําแผน ระบบการเมืองระบบสังคม/ท้องถ่ินระบบงบประมาณ ระบบวัฒนธรรม

ปัจจัยนําเข้า
-แผนพัฒนาท้องถิ่น
-งบประมาณรายจ่าย
-บุคลากร
-ทรัพยากรอื่นๆ

กระบวนการ
-การใช้ทรัพยากร
-การดําเนินงานตามแผน
-การบริหารแผน

ผลผลิต
-ความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนใน
เชิงรูปธรรม

ผลลัพธ์
-ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนเม่ือ
เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์

ระบบติดตาม (Monitoring)
-Input Monitoring
-Performance Monitoring

ระบบประเมินผล (Evaluation)
-ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์/ป้าหมาย
-การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในภาพรวม
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4. แบบสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

5. ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
1.ผลกระทบนําไปสู่อนาคต

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ ได้จัดบริหารสาธารณะเพ่ืออํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น ทั้งนี้
มุ่งหวังให้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม (Output) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ทั้ง 3 ระดับ
คือระยะสั้น สามารถเห็นผลสําเร็จได้ทันทีเมื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ ระยะกลางและยาว ต้องใช้เวลาในการ
พัฒนาและดําเนินการ โดยในอนาคตองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ ได้วางแผนดําเนินการพัฒนาท้องถ่ินในด้านต่างๆ
สามารถสรุปได้ดังนี้

ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ด้านสาธารณสุข -การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ท้ังในชุมชนและสถานศึกษา

-เพ่ิมมาตรการดูแลและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็ก และเยาวชนให้รู้เท่าทันถึงโทษและรูปแบบ
การแพร่ระบาด รวมถึงวิธีการหลีกเลี่ยง ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

-เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนโดยการติดตั้งกระจกทางร่วมทางแยก
บริเวณจุดเส่ียง การติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างให้ครอบคลุม เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยภายในพ้ืนท่ีตลอด
24 ช่ัวโมง
-เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของ จนท.ป้องกันฯและสร้างเครือข่ายรักษาความปลอดภัยท้ังหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมท้ังภายในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี
-จัดตั้งศูนย์ประสานงานกู้ชีพกู้ภัย 1669 เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในเบ้ืองต้นได้อย่างทันท่วงที

แบบรายงาน

แบบประเมินผลแผนฯ
(Input)

แบบติดตามแผนฯ
(Process)

แบบประเมินผลแผนฯ
(Output)

แบบท่ี 1
การประเมินการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

แบบท่ี 2
แบบติดตามและ
ประเมินผลการ

ดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

แบบท่ี 3/1
แบบประเมินการ
ดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน

แบบท่ี 3/2
แบบประเมินความพึง
พอใจต่อผลการ
ดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ภาพรวม
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ด้านการพัฒนาคน -ให้การดูแลและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการอย่างท่ัวถึง ได้มาตรฐานและมีความเท่าเทียมกัน
-เตรียมความพร้อมสําหรับผู้ที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ และสนับสนุนการดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุ
-ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน
-พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี เพ่ิมมาตรการและวางแผนการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย
-เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลให้ครอบคลุม
และท่ัวถึง และเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เช่น เสียงตามสาย ,เว็บไซด์,ส่ือ social ฯลฯ

ด้านการส่งเสริมกีฬา -ก่อสร้างลานกีฬาและติดต้ังเครื่องออกกําลังกาย ภายในชุมชน
-ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในตําบล

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน -จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีเหมาะสม และเพียงพอในพ้ืนท่ี สามารถพัฒนาพ้ืนที่
ให้มีความเจริญ และรองรับการขยายตัวของเมือง
-บูรณาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า,สายโทรศัพท์,CCTV ร่วมกับไฟฟ้า องค์การโทรศัพท์ต่างๆและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
-พัฒนาระบบการให้บริการนํ้าประปาให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพน้ําประปาให้
เป็นประปาด่ืมได้
-พัฒนาระบบคมนาคม เพ่ือให้ประชาชนเดินทางไปมาสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ด้ านอ นุ รั ก ษ์ป ร ะ เพณี แล ะ
วัฒนธรรม

-ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในตําบลได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน
-ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ินของประชาชนในตําบลห้วยไร่

ด้านการศึกษา -พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา และสื่ออุปกรณ์การเรียน การสอนให้มีความทันสมัย รวมทั้งพัฒนา
หลักสูตรได้มาตรฐานบูรณาการกับหลักสูตรท้องถ่ิน สามารถจัดการเรียนการสอนให้เด็กมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีเป็นเลิศ
-สนับสนุนทุนการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นอกระบบ ให้ครอบคลุมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนใน
การพัฒนาตนเองให้ทันกับสถานการณ์โลกท่ีปรับเปลี่ยนไป

ด้านสิ่งแวดล้อม -จัดระบบการกําจัดขยะท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างจิตสํานึกในการท้ิงขยะและส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ภายในครัวเรือน รวมถึงพัฒนาเป็นขยะ recycle
-รณรงค์ให้ประชาชนรู้จักการแยกขยะก่อนท้ิง
-ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในตําบลอนุรักษ์ป่าไม้และปลูกป่าคืนสู่ธรรมชาติให้มากขึ้น

ด้านเศรษฐกิจ -ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้กับประชาชนในตําบลให้มีรายได้เสริมเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน
-จัดกิจกรรมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
ภายในครัวเรือน

2.ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นพบว่า ในขั้นตอนการจัดทําแผนนั้น เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยคํานึงถึงหลักประชารัฐผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสําคัญ ในส่วนของการนําแผนไปสู่การปฏิบัติรอบปีท่ีผ่านมาพบว่า การดําเนินงาน
บางโครงการ/กิจกรรม ยังเกิดความล่าช้าของงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน โดยเฉพาะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เช่นก่อสร้างถนน ก่อสร้างรางระบายน้ํา ซ่อมแซมถนน ฯลฯ อันเนื่องมาจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอก และ
สุดท้ายการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในทางปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ ได้ติดตามประเมินผล
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ในปีละคร้ัง เพื่อรายงานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ทราบ ว่าเป็นไปตามแผนการ
ดําเนินงานหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร พร้อมจัดทํารายงานเสนอให้ผู้บริหารได้รับทราบ เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาความล่าช้าในข้ันตอนการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ ให้สามารถอํานวยความสะดวกและสนองตอบต่อความต้องการ
แก่ประชาชนได้รวดเร็วยิ่งข้ึน



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) หน้า 5

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3)
พ.ศ.2561

----------------------------------------------------------------
เป็นแบบท่ีกําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนด
ไว้ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให้เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ี
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้
1.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย

1.1ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (20 คะแนน)
1.2การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ (20 คะแนน)
1.3ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10 คะแนน)
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10 คะแนน)
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด (10 คะแนน)
(4) วิสัยทัศน์ (5 คะแนน)
(5) กลยุทธ์ (5 คะแนน)
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5 คะแนน)
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5 คะแนน)
(8) แผนงาน (5 คะแนน)
(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5 คะแนน)
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

2.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (10 คะแนน)
2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (10 คะแนน)
2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (10 คะแนน)
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา (10 คะแนน)
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5 คะแนน)
(2) กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5 คะแนน)
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5 คะแนน)
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5 คะแนน)
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 12 (5 คะแนน)
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5 คะแนน)
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5 คะแนน)
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(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ (5 คะแนน)

(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) (5 คะแนน)
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5 คะแนน)
(11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5 คะแนน)
(12) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5 คะแนน)
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

3.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10
3.4 วิสัยทัศน์ 5
3.5 กลยุทธ์ 5
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5
3.7 จุดยีนทางยุทธศาสตร์ 5
3.8 แผนงาน 5
3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5

รวมคะแนน 100
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4.การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
1.ข้อมูลสภาพท่ัวไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1)ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่นท่ีตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน แหล่งน้ํา
ป่าไม้ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ

20
(3)

19
3

(2)ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จํานวนประชากรและช่วงอายุ ฯลฯ

(2) 2

(3)ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์
ฯลฯ

(2) 2

(4)ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่นการคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ

(2) 2

(5)ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่นการเกษตร
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ ฯลฯ

(2) 1

(6)ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่นการ
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจําปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯและอ่ืนๆ

(2) 2

(7)ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ํา ป่าไม้ ภูเขา
คุณภาพ ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(2) 2

(8)การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.

(2) 2

(9)การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการและ
ดําเนินการประชุมประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการ
ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียน
เรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสําหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอํานาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(3) 3
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม

คะแนนที่ได้

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1)การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ
สอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
Thailand 4.0

20
(5)

18
5

(2)การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น

(3) 3

(3)การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
เป็นต้น

(3) 2

(4)การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ท่ัวไป เป็นต้น

(3) 2

(5)การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่
มีผลต่อส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา

(3) 3

(6)ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการ
ดําเนินงานได้แก่ S-strength (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค)

(3) 3

3.ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand
4.0

60
(10)

59
10
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3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand
4.0

(10) 10

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี และ Thailand 4.0

(10) 10

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

(5) 5

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีต้องทําตาม
อํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีจะนําไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ี
จะดําเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น

(5) 5

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ชัดเจน

(5) 4

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning)

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นท่ีจริง ท่ีจะนําไปสู่ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร์

(5) 5

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีมีความชัดเจน นําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถ่ินใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว

(5) 4
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3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ความเช่ือมโยงองค์รวมท่ีนําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิด
ผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(5) 5

รวมคะแนน 100 96

5.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา คะแนน

1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10

2.การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10

3.การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10

4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10

5.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5

5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน

ภายใต้หลักประชารัฐ

5

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) 5

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5

5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5

รวมคะแนน 100
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6.แนวทางเบื้องต้นการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการ
พิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม

คะแนนที่
ได้

1.การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand /Global
Demand and Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผล
ต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(10) 10

2.การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ

1)การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนํามาใช้วัดผลใน เชิงปริมาณ
เช่นการวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีได้
กําหนดไว้เท่าไหร่ จํานวนท่ีไม่สามารถดําเนินการได้มีจํานวนเท่าไหร่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอํานาจหน้าท่ีที่ได้กําหนดไว้
2)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative)

(10) 9

3.การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ

1)การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ี
ดําเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
เป็นไปตามอํานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ
ครุภัณฑ์ การดําเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับ
งบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative)

(10) 8

4.แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนําไปสู่การ
จัดทําโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT Analysis/Demand
/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีพื้นท่ีติดต่อกัน
2)วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ

(10) 10
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5.โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและดําเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่กําหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเร่ืองหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

60
(5)

54
4

5.2 กําหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกําหนดสัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล
วิธีการดําเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง

(5) 4

5.3เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเท่าไหร่ กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดําเนินงานและระยะเวลาดําเนินงาน อธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะทําที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไหร่ ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง

(5) 4

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี

โครงการสอดคล้องกับ (1)ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5)การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6)การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน

(5) 4

5.5 เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5)ยึดหลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2)การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3)การ
ลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม (4)การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5)การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ

(5) 5
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5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ
Thailand 4.0

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทําน้อย
ได้มากเช่น (1)เปล่ียนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม
(2)เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3)เปล่ียนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการ
ที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่นด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

(5) 5

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดท่ีได้กําหนดขึ้น เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถ่ินเสมือนหน่ึงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกัน
ได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้กําหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน

(5) 5

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
ค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ

เป็นโครงการที่ดําเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดําเนินการเองหรือร่วมดําเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็น
โครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะให้
ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(5) 4

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการ
จัดทําโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2)ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3)ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4)
ความเหลื่อมล้ําในการพัฒนาท้องถิ่น นําไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5)
ความโปร่งใส (Transparency)

(5) 4

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

(5) 5

5.11 มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator :KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนด
ร้อยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดข้ึน สิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)

(5) 5
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5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรคํานึงถึง
(1)มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินตามโครงการ
(2) วัดและประเมินผลระดับความสําเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการดําเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุ
เป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้

(5) 5

รวมคะแนน 100 91

1.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565)

คําขวัญประจําองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ “ห้วยขอนแก่นน้ํามากมี บึงหนองฮีใสสะอาด ตักบาตรเทโวสุขใจ
หน่อไม้ฝรั่งเขียวขจี สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ”
ก.วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่

“ชุมชนพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ทุกปัญหาได้รับการแก้ไข ความยากจนหมดไป ดํารงไว้วัฒนธรรมประเพณี
ปลูกฝังคุณธรรมท่ีดีแก่เยาวชน ราษฎรทุกคนสุขใจ”
ข.พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่

1.ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน
2.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา การกีฬา วัฒนธรรมประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4.ส่งเสริมด้านสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ
5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐานและเพียงพอ
6.การป้องกันและแก้ไขสาธารณภัย และปัญหายาเสพติด
7.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมืองการปกครอง
8.พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและการให้บริการประชาชน

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการกีฬา
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น รวมถึงงานพิธีวันสําคัญต่างๆ ตามหลักสากล
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
10.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
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ง.การวางแผน
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่นการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน ประชาคมตําบล เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนํามาจัดทําโครงการ
เพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2562
โดยได้กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์
2561 2562 2563 2564 2565

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสุขภาพ
อนามัย

7 260,000 14 1,043,200 10 637,200 12 957,200 10 637,200

ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

4 210,000 8 990,000 10 2,260,000 9 1,660,000 9 1,660,000

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคน

18 17,666,195 32 20,072,495 27 19,760,895
27 20,636,895 26 21,412,895

ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมกีฬา

6 1,050,000 5 450,000 5 850,000
8 1,850,000 4 250,000

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแหล่งนํ้า

16 1,031,900 58 6,412,400 46 5,052,000 53 5,009,000 48 5,110,500

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
คมนาคม

38 8,154,000 56 18,332,000 84 46,821,100 58 44,398,000 64 43,793,000

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านอนุรักษ์
ส่งเสริมและฟ้ืนฟู
ศิลปะ จารีตประเพณี
ฯ

15 706,600 16 721,600 17 771,600 15 701,600 16 721,600

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา

10 730,000 14 898,700 16 935,000 12 740,000 12 740,000

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ส่ิงแวดล้อม

10 11,550,000 17 1,419,000 15 1,418,000 14 1,318,000 15 1,418,000

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2 400,000 10 540,000 6 470,000 5 320,000 5 280,000

รวม 126 41,758,695 230 50,879,395 236 78,975,795 213 77,590,695 209 76,023,195
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แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
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จ.การจัดทํางบประมาณ
ผู้บริหาร อบต.ห้วยไร่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 2564 เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2563 โดยมีโครงการ
ท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 67 โครงการ งบประมาณ 25,373,200.00 บาท
-ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 26 โครงการ งบประมาณ 2,995,100.00 บาท วันท่ี 15 มกราคม 2564
รวมท้ังหมด 93 โครงการ งบประมาณ 28,368,300.00 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ โครงการ
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย 3 319,900.00

ยุทธศาสตร์การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2 70,000.00

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน 26 20,200,200.00

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกีฬา 1 50,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ํา 10 344,500.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 40 7,037,700.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟ้ืนฟูศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถ่ินรวมถึงงานพิธีวันสําคัญต่างๆ ตามหลักสากล

9 236,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 0 0.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 2 40,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 0 0.00

รวม 93 28,298,300.00
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แผนภูมิแสดงโครงการตามข้อบัญญัติ
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ฉ.การใช้จ่ายงบประมาณ
อบต.ห้วยไร่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 35 โครงการ จํานวนเงิน 3,681,100 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 4
โครงการ จํานวนเงิน 265,300 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ โครงการ
การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา

โครงการ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน 4 26,500 4 26,500

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ํา 11 677,500 11 677,500

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 17 2,638,100 17 2,638,100

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟ้ืนฟู
ศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นรวมถึงงานพิธีวันสําคัญต่างๆ ตามหลักสากล

2 45,000 2 45,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 1 294,000 1 294,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

รวม 35 3,681,100 35 3,681,100
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ห้วยไร่ ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

จํานวน
งบประมาณ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่ง
นํ้า

โครงการก่อสร้างรางนํ้า
ค.ส.ล.หมู่ท่ี 3

เงิน
งบประมาณ

351,000 351,000 อภิชาติ 24 พย.63 90

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่ง
นํ้า

โครงการขุดลอกเหมือง
นํ้าท้ิง หมู่ท่ี 1

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม

23,900 23,900 นายประภา ม่ันเพชร 26 มค.64 60

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่ง
นํ้า

โครงการขุดลอกเหมือง
มะนาว หมู่ท่ี 3

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม

9,000 9,000 นายประภา ม่ันเพชร 26 มค.64 60

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่ง
นํ้า

โครงการขุดลอกเหมือง
ร่องแซง หมู่ท่ี 3

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม

33,500 33,500 นายประภา ม่ันเพชร 26 มค.64 60

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่ง
นํ้า

โครงการขุดลอกเหมือง
ขอนเปลือย หมู่ท่ี 5

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม

42,300 42,300 นายประภา ม่ันเพชร 26 มค.64 60

6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่ง
นํ้า

โครงการขุดลอกเหมือง
บ้านน้อย หมู่ท่ี 5

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม

33,500 33,500 นายประภา ม่ันเพชร 26 มค.64 60

7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่ง
นํ้า

โครงการขุดลอกเหมือง
กลาง หมู่ท่ี 6

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม

47,700 47,700 นายประภา ม่ันเพชร 26 มค.64 60

8 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่ง
นํ้า

โครงการขุดลอกเหมือง
ร่องคู หมู่ท่ี 7

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม

18,900 18,900 นายประภา ม่ันเพชร 27 มค.64 60

9 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่ง
นํ้า

โครงการขุดลอกเหมือง
แบ่ง หมู่ท่ี 8

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม

14,600 14,600 นายประภา ม่ันเพชร 27 มค.64 60

10 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่ง
นํ้า

โครงการขุดลอกเหมือง
ไฮผ้ึง หมู่ท่ี 10

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม

105,800 105,800 นายประภา ม่ันเพชร 27 มค.64 60

11 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่ง
นํ้า

โครงการวางท่อ ค.ส.ล.
หมู่ท่ี 10

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม

15,300 15,300 นายประภา ม่ันเพชร 27 มค.64 60
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

จํานวน
งบประมาณ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา วันท่ีเซน
สัญญา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

12 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.หมู่ท่ี 4 สายที่ 1

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม

235,000 235,000 หจก.อภิชาติ 5 มค.64 90

13 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.หมู่ท่ี 4 สายที่ 1

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม

285,000 235,000 หจก.อภิชาติ 5 มค.64 90

14 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.หมู่ท่ี 7

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม

344,000 285,000 หจก.อภิชาติ 8 มค.64 90

15 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.หมู่ท่ี 9

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม

486,500 344,000 หจก.อภิชาติ 12 มค.64 90

16 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.หมู่ท่ี 11

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม

486,500 486,500 หจก.อภิชาติ 19 มค.64 90

17 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.หมู่ท่ี 13

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม

398,000 398,000 หจก.อภิชาติ 19 มค.64 90

18 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
คมนาคม

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ท่ี 3

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม

8,000 8,000 หจก.อภิชาติ 7 มค.64 60

19 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
คมนาคม

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ท่ี 5

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม

24,400 24,400 หจก.อภิชาติ 7 มค.64 60

20 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
คมนาคม

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ท่ี 6

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม

26,000 26,000 หจก.อภิชาติ 7 มค.64 60

21 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
คมนาคม

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ท่ี 7

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม

38,900 38,900 หจก.อภิชาติ 11 มค.64 60

22 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
คมนาคม

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ท่ี 8

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม

24,000 24,000 หจก.อภิชาติ 11 มค.64 60

23 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
คมนาคม

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ท่ี 9

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม

56,800 56,800 หจก.อภิชาติ 19 มค.64 60
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

จํานวน
งบประมาณ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา วันท่ีเซน
สัญญา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

24 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
คมนาคม

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ท่ี 10

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม

84,600 84,600 อภิชาติ999 12 มค.64 60

25 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
คมนาคม

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ท่ี 11

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม

58,100 58,100 อภิชาติ999 20 มค.64 60

26 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
คมนาคม

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ท่ี 12

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม

32,100 32,100 อภิชาติ999 20 มค.64 60

27 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
คมนาคม

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ท่ี 13

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม

62,700 62,700 อภิชาติ999 20 มค.64 60

28 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.หมู่ท่ี 10

เงิน
งบประมาณ

238,000 238,800 อภิชาติ999 1 กพ.64 90

29 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านอนุรักษ์
ส่งเสริมและฟื้นฟู
จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นฯ

โครงการประเพณี
กวนข้าวทิพย์

เงิน
งบประมาณ

30,000 30,000 นางสุดใจ ไพรวัน 1 ตค.64 30

30 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านอนุรักษ์
ส่งเสริมและฟื้นฟู
จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นฯ

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใจการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อําเภอ
หล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ (สถานที่
กลาง) ประจําปี
งบประมาณ พ.
ศ.2564

เงิน
งบประมาณ

15,000 15,000 อบต.บุ่งคล้า 13 มค.64 30

31 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา

อุดหนุนอาหารกลางวัน เงิน
งบประมาณ

294,000 294,000 ศพด.โรงเรียนใน
สังกัด

ตค.62-
มีค.63

6 เดือน

32 ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เคร่ืองวัดความดันโลหิต เงิน
งบประมาณ

7,600 7,600 สากลเฟอร์นิเจอร์ 20 มค.64 30
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

จํานวน
งบประมาณ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา วันท่ีเซน
สัญญา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

33 ครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอี้ทํางาน เงิน
งบประมาณ

1,000 1,000 สากลเฟอร์นิเจอร์ 20 มค.64 30

34 ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก เงิน
งบประมาณ

14,000 1,400 สากลเฟอร์นิเจอร์ 20 มค.64 30

35 ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน เงิน
งบประมาณ

16,500 16,500 สากลเฟอร์นิเจอร์ 20 มค.64 30

ปัญหาและอุปสรรคการดําเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

จากการดําเนินโครงการ พบว่าบางโครงการ ยังไม่มีการดําเนินการ จํานวน 6 ยุทธศาสตร์ อาทิ ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟ้ืนฟูศิลปะ จารีตประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมถึงงานพิธีวันสําคัญต่างๆ ตามหลักสากล ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ซ่ึงอยู่ระหว่างดําเนินการและบางโครงการท่ีมีการอบรม ประชุม หรือกิจกรรมท่ีต้องรวมกลุ่มคนจํานวนมาก จะไม่
สามารถดําเนินการได้เนื่องจาก ขณะนี้ประเทศไทยรวมถึงทุกประเทศทั่วโลกอยู่ในช่วงวิกฤตการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หน่วยงานราชการต่างๆ ได้เล็งเห็นถึงอันตรายท่ีเกิดขึ้นจากการกระจายเช้ือ
ดังกล่าว จึงมีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด โดยให้งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวคน
จํานวนมาก อาทิ ประชุม สัมมนา จัดกิจกรรมต่างๆ รวมท้ังให้ประชาชนยืนระยะห่างในการติดต่อราชการหรือกิจกรรมท่ี
จําเป็นอย่างน้อย 1 เมตร และให้ปิดสถานที่ท่ีการรวมคนเป็นการช่ัวคราว เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่รับเลี้ยงเด็ก
โรงเรียนผู้สูงอายุ ฯลฯ เม่ือสถานการณ์คล่ีคลายไปในทางที่ดีข้ึน จึงจะสามารถดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว้


	รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ห้วยไร่ 
	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา งบประมาณ
	จำนวนงบประมาณ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน
	1
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	โครงการก่อสร้างรางน้ำ ค.ส.ล.หมู่ที่ 3
	เงิน งบประมาณ
	351,000
	351,000
	อภิชาติ
	24 พย.63
	90
	2
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	โครงการขุดลอกเหมืองน้ำทิ้ง หมู่ที่ 1
	23,900
	23,900
	นายประภา มั่นเพชร
	26 มค.64
	60
	3
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	โครงการขุดลอกเหมืองมะนาว หมู่ที่ 3
	9,000
	9,000
	นายประภา มั่นเพชร
	26 มค.64
	60
	4
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	โครงการขุดลอกเหมืองร่องแซง หมู่ที่ 3
	33,500
	33,500
	นายประภา มั่นเพชร
	26 มค.64
	60
	5
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	โครงการขุดลอกเหมืองขอนเปลือย หมู่ที่ 5
	42,300
	42,300
	นายประภา มั่นเพชร
	26 มค.64
	60
	6
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	โครงการขุดลอกเหมืองบ้านน้อย หมู่ที่ 5
	33,500
	33,500
	นายประภา มั่นเพชร
	26 มค.64
	60
	7
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	โครงการขุดลอกเหมืองกลาง หมู่ที่ 6
	47,700
	47,700
	นายประภา มั่นเพชร
	26 มค.64
	60
	8
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	โครงการขุดลอกเหมืองร่องคู หมู่ที่ 7
	18,900
	18,900
	นายประภา มั่นเพชร
	27 มค.64
	60
	9
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	โครงการขุดลอกเหมืองแบ่ง หมู่ที่ 8
	14,600
	14,600
	นายประภา มั่นเพชร
	27 มค.64
	60
	10
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	โครงการขุดลอกเหมืองไฮผึ้ง หมู่ที่ 10
	105,800
	105,800
	นายประภา มั่นเพชร
	27 มค.64
	60
	11
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	โครงการวางท่อ ค.ส.ล.หมู่ที่ 10
	15,300
	15,300
	นายประภา มั่นเพชร
	27 มค.64
	60
	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา
	วันที่เซนสัญญา
	ระยะเวลาดำเนินการ
	12
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 4 สายที่ 1
	235,000
	235,000
	หจก.อภิชาติ
	5 มค.64
	90
	13
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 4 สายที่ 1
	285,000
	235,000
	หจก.อภิชาติ
	5 มค.64
	90
	14
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 7
	344,000
	285,000
	หจก.อภิชาติ
	8 มค.64
	90
	15
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9
	486,500
	344,000
	หจก.อภิชาติ
	12 มค.64
	90
	16
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 11
	486,500
	486,500
	หจก.อภิชาติ
	19 มค.64
	90
	17
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 13
	398,000
	398,000
	หจก.อภิชาติ
	19 มค.64
	90
	18
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3
	8,000
	8,000
	หจก.อภิชาติ
	7 มค.64
	60
	19
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5
	24,400
	24,400
	หจก.อภิชาติ
	7 มค.64
	60
	20
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6
	26,000
	26,000
	หจก.อภิชาติ
	7 มค.64
	60
	21
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7
	38,900
	38,900
	หจก.อภิชาติ
	11 มค.64
	60
	22
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8
	24,000
	24,000
	หจก.อภิชาติ
	11 มค.64
	60
	23
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9
	56,800
	56,800
	หจก.อภิชาติ
	19 มค.64
	60
	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา
	วันที่เซนสัญญา
	ระยะเวลาดำเนินการ
	24
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10
	84,600
	84,600
	อภิชาติ999
	12 มค.64
	60
	25
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 11
	58,100
	58,100
	อภิชาติ999
	20 มค.64
	60
	26
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12
	32,100
	32,100
	อภิชาติ999
	20 มค.64
	60
	27
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 13
	62,700
	62,700
	อภิชาติ999
	20 มค.64
	60
	28
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 10
	238,000
	238,800
	อภิชาติ999
	1 กพ.64
	90
	29
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูจา
	โครงการประเพณี   กวนข้าวทิพย์
	30,000
	30,000
	นางสุดใจ ไพรวัน
	1 ตค.64
	30
	30
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูจา
	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจการช่วยเหลือประ
	15,000
	15,000
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