
 

 
 

ส ำเนำคู่ฉบับ 
ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้เคด็ 

เร่ือง  รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 
 
                                          *************************************** 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2562 และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ได้รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ทราบ
แล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565  เมื่อ
วันที่ 24  มีนาคม 2565  ไปแล้วนั้น    
   อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561 ข้อ 30  องค์การบริหารส่วน
ต าบลไม้เค็ด จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564                     
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ ณ  วันที่  25  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 

                                           (นายนิพล  สมสกุล) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่  1 
บทน ำ 

 
ควำมหมำยกำรติดตำมและประเมินผล 
  เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง
แผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูก
ก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้
ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิดแต่เป็นเครื่องมือทดสอบผล
การท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบาย
สาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การ
ติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
ครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้
โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การ
ประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบ
นโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือ ในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่
เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กร
ทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ และท่ีส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบ
โครงการโดยตรง 
 
  1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืน ๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้
จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

 การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการ

จัดท างบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับและประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงาน
คลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 4 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 
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 1) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย 
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

 2) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้
เงินอุดหนุน 

 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

 ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 
25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

 กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจ
เกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ 
ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมี
ความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ ขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการ
ขยายแผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไป
ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง   

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน 

 1) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
 2) เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
 3) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
 4) เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
 5) เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
 6) เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 7) เพ่ือตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
 8) เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
 9) เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

  ขั้นตอนที่ 1   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ดังนี้   
 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท า

หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
  ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28 กรรมการ (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
  ขั้นตอนที่ 2    
  คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 29   
  ขั้นตอนที่ 3    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 29 (2)   
  ขั้นตอนที่ 4    

  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ผังขั้นตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น 

/คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น

ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ

ติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า

สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมินผล

แผนพัฒนำท้องถิ่น 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำกกำรติดตำม 

และประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 

ประเมินผลแผนพัฒนำ 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำร 

ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
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 4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตามประเมินผล
ตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  ดังนี้   

 -  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(1) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนก าหนด ดังนี้ 

 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

 -  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบก ากับการจัดท าแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน แบบ

ส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจซึ่งการประเมินความพึง

พอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของต าบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  

มีดังนี ้

(1) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนก าหนด ดังนี้ 

  แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (2) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อม

แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนด 
  แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

1) ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
2) เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ 

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยน
แนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

http://www.dla.go.th/
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4) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก

สาเหตุอะไร เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

5) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้ มีความ
กระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

6) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  7) ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทาง
การเงินมี ๒ ส่วน คือส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการเพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ และ
ส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไป
ปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลต่าง ๆ) 
  8) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง  หรือจะต้องปรับปรุงในส่วน
ใดบ้าง       
  9)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคม
ควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท า
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป  
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ส่วนที่  2 
การติดตามและประเมินผล 

2. รายละเอียดโครงการตามงบประมาณที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ (ระบบ E-plan) 
และผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง) 
 2.1 การวางแผน 
      อบต.ไมเ้ค็ด ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการ
ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการหมู่บ้าน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 
0 0.00 0 0.00 195 206,622,871.00 195 214,280,571.00 208 217,001,371.00 

ด้านเศรษฐกิจและ

การส่งเสริมอาชีพ 
2 230,000.00 2 230,000.00 6 560,000.00 6 560,000.00 6 560,000.00 

ด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต 
6 590,000.00 6 590,000.00 35 19,235,015.00 38 29,570,560.00 38 36,018,560.00 

ด้านศาสนา 

วัฒนธรรม 

ประเพณีการกีฬา

และนันทนาการ 

2 350,000.00 2 350,000.00 9 1,650,000.00 12 1,920,000.00 16 5,370,000.00 

ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

1 100,000.00 1 100,000.00 3 800,000.00 3 800,000.00 12 2,650,000.00 

ด้านการบริหาร

กิจการบา้นเมืองที่ดี 
0 0.00 0 0.00 5 710,000.00 6 1,410,000.00 6 910,000.00 

รวม 11 1,270,000.00 11 1,270,000.00 253 229,577,886.00 260 248,541,131.00 286 262,509,931.00 

2.2 การจัดท างบประมาณ 
      1) ผู้บริหารอบต.ไม้เค็ด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จ านวน 67 โครงการ งบประมาณ 34,701,718 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 



8 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

2) รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ไม้เค็ด มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
      วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คส

ล.บริเวณรอบสระหนองปรือ 

378,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนนใช้

ในการสัญจรไปมาได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

ถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 255 

ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ถนนไม่

น้อยกว่า 765 ตร.ม.ลงลูกรัง

ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. พร้อม

ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

2.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมู่บ้านหอถังเหล็กสูง

(รูปทรงถ้วยแชมเปญ) 

365,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดม้ี

น้ าประปาใช้ในการอุปโภค

บริโภคครบทุกครัวเรือน 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

หอถังเหล็กสูง (รูปทรงถ้วยแชม

เปญ) ขนาดบรรจุ 20 ลูกบาศก์

เมตร ความสูงรวม 20 ม.และ

ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กขนาด

กรองได้ 30 แกลลอน/นาที 

ตามแบบกรมทรัพยากรน้ า 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 21 7,187,008.00 

ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสรมิอาชีพ 2 100,000.00 

ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 29 26,214,710.00 

ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีการกีฬาและนันทนาการ 9 700,000.00 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 200,000.00 

ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 4 300,000.00 

รวม 67 34,701,718.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
      วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

3.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการสร้างรั้วรอบสระ

แหลมหิน หมู่ที่ 1 

226,000.00 เพื่อป้องกันเด็กจากการลง

เล่นน้ าและอันตรายจากการ

จมน้ า 

สร้างรั้วรอบสระแหลมหิน 

จ านวน 1 แห่ง ตามแบบท่ี 

อบต.ก าหนด 

4.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการเทพ้ืน คสล.รอบ

ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 

265,000.00 เพื่อให้รอบสระประปามี

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

และปลอดภัย 

เทพ้ืน คสล.รอบสระประปา 

จ านวน 1 แห่ง ตามแบบท่ี 

อบต.ก าหนด 

5.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการติดตั้งแผงโซล่า

เซลล์ซอยบ้านโปร่ง จ านวน 

10 จุด หมู่ที่ 3 

267,000.00 เพื่อใช้ในการผลิต

กระแสไฟฟ้าที่ติดตั้งเพื่อให้

ประชาชนไดร้ับความสะดวก 

ปลอดภัยในการสญัจรไปมา 

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิต

กระแสไฟฟ้า จ านวน 1 แห่ง 

ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

6.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อ

จากเส้นเดิมปี 2563 จากบ้าน

นางสมส่วน ศิริสมบูรณ์ (ศรี

สวย) หมู่ท่ี 4  

245,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการสัญจรไปมาได้อย่าง

สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 ม.ยาว 

200 ม.หนา 0.15 ม.พื้นท่ีถนนไม่

น้อยกว่า 800 ตร.ม.ลงลูกรังไหล่

ทางข้างละ 0.50 ม.ป้ายโครงการ 

1 ป้าย ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

7.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง

พร้อมบดอัดจากสระน้ าป่าช้าผี

ลาวถึงคลองหนองยาว (สวน

นายใหญ่ ปาณะพรามหณ์ หมู่

ท่ี 4 

254,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการสัญจรไปมาได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด 

กว้าง 4 ม.ยาว 300 ม.หนา 0.20 

ม.พื้นท่ีถนนไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.

ม.ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบท่ี 

อบต.ก าหนด 

8.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

พร้อมบดอัดซอยบ้านทนายติ๊ก 

หมู่ท่ี 5 

120,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการสัญจรไปมาได้อย่าง

สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรงพร้อมบดอัด 

กว้าง 4 ม.ยาว 300 ม.หนา 0.20 

ม.พื้นท่ีถนนไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.

ม.ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบท่ี 

อบต.ก าหนด 

9.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

สาย SML ต่อจากของเดิม ปี

งบ 2563 หมู่ท่ี 12 

498,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการสัญจรไปมาได้อย่าง

สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 ม.ยาว 

179 ม.หนา 0.15 ม.พื้นท่ีถนนไม่

น้อยกว่า 716 ตร.ม.ลงลูกรังไหล่

ทางข้างละ 0.50 ม.ป้ายโครงการ 

1 ป้าย ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
      วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

10.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการขยายเขตประปา

ภูมิภาคต่อจาก ม.11 บ้านนาย

เวยไปคลองท่ากว้างถึงเขต 

มทบ.(บ้านโปร่ง) หมู่ท่ี 3 

500,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี

น้ าประปาใช้ในการอุปโภค 

บริโภค ครบทุกครัวเรือน 

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 

จ านวน 1 แห่ง ตามแบบและ

ประมาณการของการประปาส่วน

ภูมิภาคก าหนด 

11.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการเจาะบ่อบาดาล

บริเวณแท็งค์น้ าประปา หมู่ท่ี 7 

240,000.00 เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค

ของประชาชนให้เพียงพอต่อ

ความต้องการและแก้ไขปัญหา

ภัยแล้ง 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 บ่อ 

ท่อขนาด 6 น้ิว ความลึกไม่น้อย

กว่า 100 ม.จ านวน 1 จุด ป้าย

โครงการ 1 ป้าย ตามแบบกรม

ทรัพยากรน้ า 

12.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 

บ้านหัวนา หมู่ท่ี 7 

245,000.00 เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค 

ของประชาชนให้เพียงพอต่อ

ความต้องการและแก้ไขปัญหา

ภัยแล้ง 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 บ่อ 

ความลึกบ่อเฉลี่ยตั้งแต่ 43-100 ม.

ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

6 น้ิว พร้อม Submeraible 

Pump และอุปกรณ์ พร้อมป้าย

โครงการ 1 ป้าย ตามแบบกรม

ทรัพยากรน้ า 

13.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการขยายเขตประปา

ภูมิภาค หมู่ท่ี 8 

500,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าใช้ใน

การอุปโภค บริโภคครบทุก

ครัวเรือน 

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 

จ านวน 1 แห่ง ตามแบบและ

ประมาณการของการประปาส่วน

ภูมิภาคก าหนด 

14.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการขยายเขตประปา

ภูมิภาค หมู่ ท่ี 9 บ้านจิกสูง 

500,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี

น้ าประปาใช้ในการอุปโภค 

บริโภค ครบทุกครัวเรือน 

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 

จ านวน 1 แห่ง ตามแบบและ

ประมาณการของการประปาส่วน

ภูมิภาคก าหนด 

15.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการขยายเขตประปา

ภูมิภาคซอยบ้านผู้ใหญ่หลิม 

พืชคูณ แยกหน้าบ้านนายฟ้อน 

พันธ์ศรี ไปหมู่ท่ี 4 ต่อจาก

ของเดิม ปี 2563 หมู่ท่ี 10 

500,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี

น้ าประปาใช้ในการอุปโภค 

บริโภค ครบทุกครัวเรือน 

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 

จ านวน 1 แห่ง ตามแบบและ

ประมาณการของการประปาส่วน

ภูมิภาคก าหนด 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
      วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

16.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการขยายเขตประปา

ภูมิภาค หลัง อส.ไปถึงบ้าน

นายเวย หมู่ท่ี 11 

500,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี

น้ าประปาใช้ในการอุปโภค 

บริโภค ครบทุกครัวเรือน 

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 

จ านวน 1 แห่ง ตามแบบและ

ประมาณการของการประปาส่วน

ภูมิภาคก าหนด 

17.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการขยายเขตประปา

ภูมิภาค ซอยบ้านนายด้วง 

เอื้อเฟื้อ หลังโรงเรียนบ้าน

แหลมหิน หมู่ท่ี 11 

500,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี

น้ าประปาใช้ในการอุปโภค

บริโภคครบทุกครัวเรือน 

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 

จ านวน 1 แห่ง ตามแบบและ

ประมาณการของการประปาส่วน

ภูมิภาคก าหนด 

18.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างอาคารหอประชุมอบต.

ไม้เค็ด 

0.00 เพื่อให้มีสถานท่ีส าหรับการจัด

ประชุมของส านักงาน 

หอประชุมจ านวน 1 หลัง 

19.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

เส้นบ้านนายสมยศ ราษีมิน 

หมู่ท่ี 2 

133,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป

มา ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย 

ถนน คสล.กว้าง  4 ม. ยาว  64  

ม.พื้นท่ีถนนไม่น้อยกว่า 256 ตร.

ม.ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบท่ี 

อบต.ก าหนด 

20.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการวางท่อส่งน้ าจากสระ

หนองใหญ่ ถึงหนองเต่า หมู่ท่ี 

6 

691,000.00 เพื่อส ารองน้ าไว้ใช้ใน

การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

วางท่อส่งน้ า PVC ขนาด 6  น้ิว 

ยาวประมาณ 1,310 ม. 

21.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง

ภายในต าบล 

500,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการสัญจรไปมาได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบล

ไม้เค็ด ท้ังหมดจ านวน12 หมู่บ้าน 

22.  ด้านเศรษฐกิจและการ

ส่งเสริมอาชีพ 

โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ย

หมักจากขยะในครัวเรือน 

30,000.00 เพื่อน าขยะจากครัวเรือนมา

หมักจัดท าปุ๋ยใช้ในการเกษตร 

ลดภาระค่าใช้จ่ายแก่

เกษตรกร 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าขยะ

ในครัวเรือนท่ีเหลือมาท าเป็นปุ๋ย

หมักใช้ในครัวเรือนได้ 

23.  ด้านเศรษฐกิจและการ

ส่งเสริมอาชีพ 

โครงการส่งเสริมการปลูก

ทุเรียนในพื้นท่ี 

70,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรหันมา

ปลูกทุเรียนเพิ่มมากขึ้นเนื่อง

ทุเรียนปราจีนเป็นผลไม้ท่ีมี

รสชาดดีเป็นท่ียอมรับท่ัวไป 

จ านวนพื้นท่ีปลูกทุเรียนเพิ่มมาก

ขึ้น 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
      วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

24.  ด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

โครงการฝึกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

องค์การบริหารส่วนต าบลไม้

เค็ด 

150,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพและฝึก

ทักษะให้แก่จิตอาสาฯ ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลไม้

เค็ด ในด้านการปฏิบัติการ

และการจัดการสาธารณภัยใน

รูปแบบต่าง ๆ  

จิตอาสาภัยพิบัติในต าบลไม้เค็ด 

จ านวน 50 คน  

25.  ด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

โครงการคัดแยกขยะ หมู่ท่ี 9 40,000.00 เพื่อสง่เสริมให้ประชาชนได้คัด

แยกขยะ รู้จกัวิธีการก าจัด

ขยะท่ีถูกวิธี รู้จักการน าขยะ

กลับมาใช้ใหม่ ช่วยสร้าง

รายได้ให้ชุมชน 

ช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลงและ

มีการน ากลับมาใช้ใหม่ 

26.  ด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

โครงการคัดแยกขยะ หมู่ท่ี 12 40,000.00 เพื่อสง่เสริมให้ประชาชนได้คัด

แยกขยะ รู้จกัวิธีการก าจัด

ขยะท่ีถูกวิธี และน ากลับมาใช้

ซ้ า 

ช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลงและ

มีการน ากลับมาใช้ใหม่ 

27.  ด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

โครงการป้องกันและควบคุม

โรคพิษสุนัขบ้า 

120,000.00 เพื่อป้องกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบ้าไมใ่ห้แพร่ระบาด

และหมดไปจากประเทศไทย 

ด าเนินการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน

และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข

และแมวท่ีได้รับการขึ้นทะเบียน

จากการส ารวจทั้ง 12 หมู่บ้าน 

28.  ด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

โครงการป้องกันและระงับโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

150,000.00 เพื่อป้องกันและระงับโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ไม่ให้

แพร่ระบาดในชุมชน 

ประชากรในพื้นท่ีต าบลไม้เค็ด 

29.  ด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรค

ไข้เลือดออก 

200,000.00 เพื่อรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค

ไข้เลืออดออกไม่ให้แพร่

ระบาดในชุมชน 

ด าเนินการพ่นหมอกควันเพื่อ

ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 

12 หมู่บ้านในเขตต าบลไม้เค็ด 

30.  ด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข 

240,000.00 เพื่อด าเนินโครงการตามพระ

ราช าริด้านงานสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านใน

การด าเนินการโครงการ

สาธารณสุขจ านวน  12 หมู่บ้าน  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
      วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

31.  ด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

30,000.00 เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่

ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 

รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของ

ยาเสพติดในชุมชนอย่างน้อยปีละ  

1 ครั้ง 

32.  ด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 50,000.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในพื้นท่ีให้ดีขึ้น 

ประชาชนในต าบลไม้เค็ดมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

33.  ด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

อุดหนุท่ีท าการปกครองอ าเภอ

เมืองปราจีนบุรี โครงการ

ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

40,000.00 เพื่อสนับสนุนอ าเภอเมือง

ปราจีนบุรีให้สามารถด าเนิน

โครงการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ศตส.อ าเภอเมืองปราจีนบุรี

บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

34.  ด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนา

สตรีต าบลไม้เค็ด 

30,000.00 เพื่อสนับสนุนการด าเนินการ

ของสตรีต าบลไม้เค็ด 

คณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบลไม้

เค็ดสามารถด าเนินโครงการได้ตาม

เป้าหมาย 

35.  ด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว

ในชุมชนต าบลไม้เค็ด 

30,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนา

ครอบครัวต าบลไม้เค็ด 

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

ต าบลไม้เค็ดสามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

36.  ด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 16,671,600.00 เพื่อเป็นหลักประกันการสร้าง

รายได้แก่ผุู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุท่ีขึ้นทะเบียนกับ อบต.ไม้

เค็ด 

37.  ด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 3,552,000.00 เพื่อสนับสนุนการจัด

สวัสดิการทางสังคมแก่

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

ผู้พิการท่ีขึ้นทะเบียนกับอบต.ไม้

เค็ด 

38.  ด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย

เอดส์ 

90,000.00 เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วย

เอดส์ 

ผู้ติดเชื้อ HIV  ท่ีขึ้นทะเบียนกับ   

อบต.ไม้เค็ด 

39.  ด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

อุดหนุนสนับสนุนอาหาร

กลางวัน 

2,860,200.00 เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน

แก่เด็กนักเรียน 

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จ านวน 3  

แห่ง และ ศพด.ต าบลไม้เค็ด 

จ านวน  4 แห่ง 

40.  ด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

สนับสนุนอาหารเสริม(นม) 1,579,420.00 เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม 

(นม) แก่เด็กนักเรียน 

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จ านวน 3  

แห่ง และ ศพด.ต าบลไม้เค็ด 

จ านวน  4 แห่ง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
      วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

41.  ด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

โครงการฝึกอบรมดับเพลิง

เบื้องต้นให้กับประชาชน 

30,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ท่ี

สามารถช่วยเหลือตนเองและ

ดับเพลิงให้ถูกวิธีในเบื้องต้นได้ 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการ

ดับเพลิงท่ีถูกวิธีและมีความ

ปลอดภัย 

42.  ด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

โครงการฝึกซ้อมแผนดับเพลิง 30,000.00 เพื่อเสริมทักษะในการ

ปฏิบัติงานดับเพลิงให้

เจ้าหน้าท่ีและประชาชนท่ัวไป 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการ

ดับเพลิงท่ีถูกวิธีและมีความ

ปลอดภัย 

43.  ด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

โครงการฝึกอบรมทบทวน อป

พร. 

200,000.00 เพื่อฝึกอบรม ทบทวน อปพร.

ในต าบลให้มีศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานและเตรียมความ

พร้อมอยู่เสมอ 

ด าเนินการจัดฝึกอบรมตาม

โครงการรฝึกอบรมอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

หลักสูตรทบทวน 

44.  ด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

โครงการจัดงานวันเด็กต าบลไม้

เค็ด 

50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้มีการจัด

กิจกรรมต่างๆ ส าหรับเด็กและ

เยาวชน เน้นการให้

ความส าคัญกับเด็กและ

เยาวชนซ่ึงเป็นก าลังส าคัญ

ของชาติในอนคต 

จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

ปีละ 1 ครั้ง 

 

 

45.  ด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร

สถานศึกษาส าหรับสนับสนุน

ค่าจัดการเรียนการสอนของ 

ศพด. ค่าจัดการเรียนการสอน 

(รายหัว) 

185,640.00 เพื่อสนับสนุนค่าจัดการเรียน

การสอนของ ศพด. ค่าจัดการ

เรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลไม้เค็ด 

จ านวน  4 แห่ง  

 

46.  ด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษาส าหรับ

สนับสนุนค่าจัดการศึกษาค่า

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับ 

ศพด. 

46,870.00 เพื่อสนับสนุนค่าจัดการศึกษา 

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ส าหรับ ศพด. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลไม้เค็ด 

จ านวน  4 แห่ง 

47.  ด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษาส าหรับ

สนับสนุนค่าเครื่องแบบ

นักเรียน ศพด. 

32,760.00 เพื่อสนับสนุนค่าเครื่องแบบ

นักเรียนในศพด. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลไม้เค็ด 

จ านวน  4 แห่ง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
      วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

48.  ด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษาส าหรับ

สนับสนุนค่าค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษาค่าหนังสือเรียน

ส าหรับ ศพด. 

21,840.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษา ค่าหนังสือเรียน

ส าหรับ ศพด. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลไม้เค็ด 

จ านวน  4 แห่ง 

49.  ด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษาส าหรับ

สนับสนุนค่าค่าอุปกรณ์การ

เรียนการสอนส าหรับ ศพด. 

21,840.00 เด็กเล็กในศพด.มีการอุปกรณ์

เรียนการสอนท่ีทันสมยและ

เป็นปัจจุบัน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลไม้เค็ด 

จ านวน  4 แห่ง 

50.  ด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

อุดหนุนสมทบเข้าโครงการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

274,740.00 เพื่อสมทบเข้ากองทุน

หลักประกันสุขภาพในการ

ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการด้านสาธารณสุข 

สมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกัน

สุขภาพต าบลไม้เค็ด 

51.  ด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

ต าบลไมเค็ด 

182,500.00 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้

ประชาชนเกิดการออมและ

เป็นสวัสดิการของสมาชิกใน

กลุ่ม 

สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ

กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลไม้

เค็ด 

52.  ด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

โครงการณรงค์ป้องกันและลด

อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

สงกรานต์ 

50,000.00 เพื่อให้ประชาชนเกิดความ

ตระหนักเคารพกฎจราจรใน

การใช้เส้นทางสัญจรในช่วง

เทศกาลส าคัญต่างๆ 

ประชาชนเกิดความตระหนักมีวินัย

ในการจราจรปฏิบัติตามกฎจราจร 

ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ 

53.  ด้านศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณีการกีฬาและ

นันทนาการ 

โครงการพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

30,000.00 เพื่อปลูกจิตส านึกให้ประชาชน

เกิดความรักชาติ ศาสนาและ

พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนเกิดความรักชาติ ศาสนา

และพระมหากษัตริย์อันเป็นท่ียึด

เหน่ียวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของ

ชาวไทย 

54.  ด้านศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณีการกีฬาและ

นันทนาการ 

โครงการงานรัฐพิธี งานพระ

ราชพิธี และงานวันส าคัญของ

ชาติ 

200,000.00 เพื่อส าหรับจัดกิจกรรมเนื่อง

ในวันงานรัฐพิธี งานพระราช

พิธี งานวันส าคัญของชาติ 

การจัดงานรัฐพิธี และวันส าคัญ

ของชาติต่างๆ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
      วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

55.  ด้านศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณีการกีฬาและ

นันทนาการ 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

มหาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง

กรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

100,000.00 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

มหาธิบดีศรีสนิทรมหาวชิราลง

กรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่อง

ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาให้

เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ 

56.  ด้านศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณีการกีฬาและ

นันทนาการ 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัขร

สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

100,000.00 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธา

พิมลลักษณ พระบรมราชินี 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่อง

ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาให้

เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ 

57.  ด้านศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณีการกีฬาและ

นันทนาการ 

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

ต าบลไม้เค็ด 

100,000.00 เพื่อสร้างความรักความ

สามัคคีในชุมชน   และให้

ประชาชนหันมาเล่นกีฬามาก

ขึ้น 

ช่วยสร้างความรักความสามัคคีใน

ชุมชนและให้ประชาชนหันมาเล่น

กีฬามากขึ้น 

58.  ด้านศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณีการกีฬาและ

นันทนาการ 

โครงการประเพณีสงกรานต์

ต าบลไม้เค็ด 

50,000.00 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์

ขนบธรรมเนียมประเพณีของ

ไทยให้คงอยู่สืบไป 

จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คง

อยู่สืบไป 

59.  ด้านศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณีการกีฬาและ

นันทนาการ 

โครงการแข่งขันกีฬา  เปตอง

ไม้เค็ดสัมพันธ์ 

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนหันมาเล่น

กีฬามากขึ้น 

ช่วยสร้างความรักความสามัคคีใน

ชุมชน 

60.  ด้านศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณีการกีฬาและ

นันทนาการ 

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม

เนื่องในวันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา 

50,000.00 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดี

งามทางศาสนาและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม

ทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

61.  ด้านศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณีการกีฬาและ

นันทนาการ 

โครงการสืบสานประเพณีลอย

กระทง 

50,000.00 เพื่อสืบสานประเพณีลอย

กระทงของไทยให้คงอยู่สืบไป 

ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม

ของไทย 

 

62.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ในต าบล 100,000.00 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ

ส านักงานให้มีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

น่าอยู่ 

เพื่อให้บริเวณส านักงานมีความ

สะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
      วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

63.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ 

100,000.00 เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน

โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ 

ช่วยสืบสานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ 

64.  ด้านการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี 

สอบเขตในท่ีสาธารณะต าบล

ไม้เค็ด 

100,000.00 เพื่อทราบแนวเขตและป้องกัน

การบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ 

ช่วยให้ทราบแนวเขตท่ี

สาธารณประโยชน์ท่ีแน่นอนเพื่อ

ป้องกันการบุกรุก 

65.  ด้านการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า

แผนชุมชน 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น

ของตนเอง 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นในการพัฒนา

ท้องถิ่นของตนเอง 

66.  ด้านการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี 

ส่งเสริมประชาธิปไตยและการ

มีส่วนร่วมของประชาชน (การ

จัดการเลือกตั้ง) 

700,000.00 เพื่อจัดการเลือกตั้งให้เป็นไป

ตามระเบียบคณะกรรมการฯ 

ว่าด้วยการเลือกตั้งขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรม 

67.  ด้านการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี 

โครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดู

งานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

200,000.00 เพื่อพัฒนาความรู้และเป็นการ

เพิ่มพูนประสบการณ์ในการ

น ามาใช้ในการบริหารองค์กร 

ช่วยพัฒนาความรู้เพื่อน ามาใช้การ

บริหารจัดการงานในองค์กร 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.3 กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
       1)  อบต.ไม้เค็ด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อ
หนี้ ผู ก พัน/ ลงนามในสัญญา รวม  25 โครงการ จ านวนเงิน  30,032,670 บาท มีการเบิกจ่ ายงบประมาณ 
จ านวน 25 โครงการ จ านวนเงิน 25,529,964 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 9 4,115,322.00 9 4,105,498.09 

ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ - - - - 

ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 13 21,266,019.60 13 21,256,735.46 

ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีการกีฬา

และนันทนาการ 

3 167,730.00 3 167,730.00 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - - - 

ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี - - - - 

รวม 25 25,549,071.60 25 25,529,963.55 

 
       2) รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ไม้เค็ด ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  

งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด 

ซ. บ้านทนายติ๊ก หมูที่ 5 

120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 

2. ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สาย SML ต่อจากปีงบประมาณ 

2563 หมู่ที่ 12 

498,000.00 498,000.00 498,000.00 0.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  

งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

3. ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

- อุดหนุนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ การ

ประปาส่วนภูมภิาคจังหวัดปราจีนบุรี 

โครงการขยายเขตประปาส่วนภมูภิาค 

หมู่ที่ 11 

500,000.00 499,956.00 499,956.00 44.00 

4. ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

- อุดหนุนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ การ

ประปาส่วนภูมภิาคจังหวัดปราจีนบุรี 

โครงการขยายเขตประปาส่วนภมูภิาค 

หมู่ที่ 8 

500,000.00 499,899.00 499,899.00 101.00 

5. ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

- อุดหนุนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ การ

ประปาส่วนภูมภิาค โครงการขยายเขต

ประปาส่วนภูมภิาค หมู่ที่ 9 

500,000.00 499,773.00 499,773.00 227.00 

6. ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

- อุดหนุนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ การ

ประปาส่วนภูมภิาคจังหวัดปราจีนบุรี 

โครงการขยายเขตประปาส่วนภมูภิาค 

หมู่ที่ 10 

500,000.00 499,782.00 499,782.00 218.00 

7. ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

- อุดหนุนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ การ

ประปาส่วนภูมภิาคจังหวัดปราจีนบุรี 

โครงการขยายเขตประปาส่วนภมูภิาค 

หมู่ที่ 11 

500,000.00 499,956.00 499,956.00 44.00 

8. ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

- อุดหนุนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ การ

ประปาส่วนภูมภิาคจังหวัดปราจีนบุรี 

โครงการขยายเขตประปาส่วนภมูภิาค 

หมู่ที่ 11 

500,000.00 499,956.00 499,956.00 44.00 

9. ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายใน

ต าบลไม้เคด็ 

500,000.00 498,000.00 488,176.09 2,000.00 

10. ด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

- โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ

สุนัขบ้า 

120,000.00 91,050.00 91,050.00 28,950.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  

งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

11. ด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

- โครงการป้องกันและระงับโรคตดิเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

150,000.00 6,780.00 6,780.00 143,220.00 

12. ด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 16,671,600.00 13,281,500.00 13,281,500.00 3,390,100.00 

13. ด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,552,000.00 3,323,600.00 3,323,600.00 228,400.00 

14. ด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 90,000.00 86,000.00 86,000.00 4,000.00 

15. ด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา ส าหรับสนับสนุนอาหาร

กลางวัน 

2,860,200.00 2,765,000.00 2,765,000.00 95,200.00 

16. ด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

ค่าอาหารเสรมิ (นม)  1,579,420.00 1,254,249.60 1,244,965.46 325,170.40 

17. ด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา ส าหรับสนับสนุนค่าจดัการ

เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า

จัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

185,640.00 175,900.00 175,900.00 9,740.00 

18. ด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การจัดการศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนา

ผู้เรยีน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

46,870.00 37,840.00 37,840.00 9,030.00 

19. ด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การจัดการศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

32,760.00 26,400.00 26,400.00 6,360.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  

งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

20. ด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การจัดการศึกษา ค่าหนังสือเรียน ส าหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

21,840.00 17,600.00 17,600.00 4,240.00 

21. ด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การจัดการศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

21,840.00 17,600.00 17,600.00 4,240.00 

22. ด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล

ไม้เคด็ 

182,500.00 182,500.00 182,500.00 0.00 

23. ด้านศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณี

การกีฬาและ

นันทนาการ 

- โครงการงานรัฐพิธี งานพระราชพิธี 

และงานวันส าคญัของชาต ิ

200,000.00 93,430.00 93,430.00 106,570.00 

24. ด้านศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณี

การกีฬาและ

นันทนาการ 

- โครงการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร

เกล้าเจา้อยู่หัว 

100,000.00 60,300.00 60,300.00 39,700.00 

25. ด้านศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณี

การกีฬาและ

นันทนาการ 

- โครงการเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระ

นางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ

บรมราชิน ี

100,000.00 14,000.00 14,000.00 86,000.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 2.4 อบต.ไม้เค็ด มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564  

อบต.ไม้เค็ด ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 195 214,280,571 21 7,187,008.00 9 4,115,322 9 4,105,498.09 

2.ด้านเศรษฐกิจและการ

ส่งเสริมอาชีพ 

6 560,000 2 100,000 - - - - 

3.ด้านสังคมและคณุภาพ

ชีวิต 

38 29,570,560 29 26,214,710 13 21,266,019.60 13 21,256,735.46 

4.ด้านศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณีการกีฬาและ

นันทนาการ 

12 1,920,000 9 700,000 3 167,730 3 167,730 

5.ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

3 800,000.00 2 200,000.00 - - - - 

6.ด้านการบรหิารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี

6 1,410,000.00 4 1,020,000.00 - - - - 

รวม 
260 248,541,131 67 34,701,718 25 25,549,071.60 25 25,529,963.5

5 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 3 
 

 

 

 

 

 

1.1 สรุปคะแนนประเมินยุทธศำสตร์ 

 ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันท่ี 25 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.  ข้อมูลสภำพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 19.45 

2.  กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 20 7.11 

3.  ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 60 55.67 

     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 8.89 

     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 9.11 

     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 9 

     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 4.89 

     3.5  กลยุทธ์ (5) 4.89 

     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 5 

     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 5 

     3.8  แผนงาน (5) 4.78 

     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.11 

รวม 100 82.23 

 

 

 
  

ผลกำรวิเครำะห์กำรตดิตำมและประเมินผล 

1. ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
(1)ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพเช่นที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศลักษณะของ
ดินลักษณะของแหล่งน้ าลักษณะของไม้/ 
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่นเขตการ
ปกครอง การเลือกตั้งฯลฯ 

20 
(3) 

 
3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครองเช่นเขตการ
ปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากรเช่นข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากรและช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคมเช่น การศึกษา
สาธารณสุขอาชญากรรมยาเสพติดการสังคมสงเคราะห์ 

(2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐานเช่นการคมนาคม
การขนส่งการไฟฟ้าการประปาโทรศัพท์ฯลฯ 

(2) 1.89 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจเช่นการเกษตรการ
ประมงการปศุสัตว์การบริการ การท่องเที่ยวอุตสาหกรรม
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงานฯลฯ 

(2) 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมเช่นการ
นับถือศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ
และอ่ืน ๆ 

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1.67 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่นรูปแบบวิธีการและการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการ
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 2.89 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์
และศักยภำพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1)การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 
4.11 

(2)การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ

และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ที่

เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 0 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคมเช่นด้านแรงงานการศึกษา

สาธารณสุขความยากจนอาชญากรรมปัญหายาเสพติด

เทคโนโลยีจารีตประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป็นต้น 

(3) 0 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือนการส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพกลุ่มทางสังคม
การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆสภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 0 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติ

ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน 

การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 0 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน

สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ

พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 

Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่                   

S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)                           

O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat 

(อุปสรรค) 

(๓) 3 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศำสตร์ 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 

(1) 

 

 

8.89 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10) 

 

9.11 

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10) 9 

3.4 วิสัยทัศน์ 

 

 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5) 4.89 

3.5 กลยุทธ์ 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้อง
ท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(5) 4.89 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ

ประเด็นกลยุทธ์ 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 5 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์

(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 5 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

3.8 แผนงาน 

 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 

ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงาน

ที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการ

พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุ

แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 4.78 

3.9 ความเชื่อมโยงของ

ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น

ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 

ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.11 

รวมคะแนน 100 82.23 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
แบบกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 

 
 

 

บ้าน.............................................. หมู่ที่........................................ ต. ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุร ี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ            ชาย     หญิง 
2.  อายุ            ต่ ากว่า 20 ปี    20 – 30 ปี     31 – 40 ปี 
            41 – 50 ปี                51 – 60 ปี     มากกว่า 60 ปี 
3.  การศึกษา     ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
            ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี    อ่ืน ๆ ............................... 
4.  อาชีพหลัก    รับราชการ    เอกชน / รัฐวิสาหกิจ    ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
            รับจ้าง    นักเรียน / นักศึกษา    เกษตรกร 
                      อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................................... .......... 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ดในภาพรวม เช่น การก่อสร้างถนน
หนทาง การจัดกิจกรรมการเล่นกีฬา การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ มาก
น้อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาขนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

ในท้องถิ่น 

   

8. การแก้ปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

 

แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้เค็ด ในภำพรวม  ปีงบประมำณ 2564  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สรุปผลกำรตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน 

          องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ดได้ด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
          1.  ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ดใน
ภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนธันวาคม) 
         คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ดได้ด าเนินการประเมินความพึง
พอใจของประชาชน และเก็บกลุ่มตัวอย่างของจ านวนประชากร ดั้งนั้นจึงเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 258 คน สรุป
ผลได้ดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไป        
 
กำรศึกษำ 

การศึกษา จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ประถมศึกษา 135 52.3 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 92 35.7 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 26 10.1 

ปริญญาตรี 2 0.8 

สูงกว่าปริญญาตรี 3 1.2 

รวม 258 100 

อำยุ 
อำยุ จ ำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 19 7.4 

20 – 30 ปี 32 12.4 

31 – 40 ปี 62 24.0 

41 – 50 ปี 63 24.4 

51 – 60 ปี 75 29.1 

มากกว่า 60 ปี 7 2.7 
รวม 258 100 

 

เพศ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ชาย 135 52.3 
หญิง 123 47.7 
รวม 258 100 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

อำชีพหลัก 
อำชีพ จ ำนวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

รับราชการ 3 1.2 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 12 4.6 
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 41 15.9 

รับจ้าง 96 37.2 
นักเรียน/นักศึกษา 25 9.7 

เกษตรกร 81 31.4 
อ่ืน ๆ 0 0 
รวม 258 100 

 
ผลกำรประเมินสรุปได้ว่ำ  

ประชากรจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 258 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 52.3) มีอายุระหว่าง    51-60 ปี 
(ร้อยละ 29.1)ระดับการศึกษาประถมศึกษา (ร้อยละ 52.3) และประกอบอาชีพรับจ้าง  (ร้อยละ 37.2)  

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ดในภาพรวม 
หัวข้อที่ 1  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจดังนี้ 
 

ระดับความพึงพอใจ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
พอใจมาก 152 58.9 

พอใจ 105 40.9 

ไม่พอใจ 1 0.4 

รวม 258 100 
หัวข้อที่ 2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ  ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
พอใจมาก 157 60.9 

พอใจ 101 39.1 

ไม่พอใจ 0 0 

รวม 258 100 
หัวข้อที่ 3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

พอใจมาก 172 66.7 

พอใจ 86 33.3 

ไม่พอใจ 0 0 
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รวม 258 100 

หัวข้อที ่4  มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ  ดังนี้ 
ระดับควำมพึงพอใจ จ ำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

พอใจมาก 145 56.2 

พอใจ 114 43.8 

ไม่พอใจ 0 0 

รวม 258 100 

หัวข้อที่ 5   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ดังนี้ 
 

ระดับควำมพึงพอใจ จ ำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
พอใจมาก 108 45.6 

พอใจ 150 54.4 

ไม่พอใจ 0 0 

รวม 258 100 

 

หัวข้อที่ 6  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ  ดังนี้ 

 
ระดับควำมพึงพอใจ จ ำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

พอใจมาก 109 42.2 

พอใจ 149 57.8 

ไม่พอใจ 1 4 

รวม 258 100 

 
หัวข้อที่  7  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นพบว่าประชาชนมีความพึง
พอใจ  ดังนี้ 

 
ระดับควำมพึงพอใจ จ ำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

พอใจมาก 106 41.1 

พอใจ 152 58.9 

ไม่พอใจ 0 0 

รวม 258 100 
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หัวข้อที ่8  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจดังนี้ 

 
ระดับควำมพึงพอใจ จ ำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

พอใจมาก 119 46.1 
พอใจ 139 53.9 

ไม่พอใจ 0 0 
รวม 258 100 

ผลกำรประเมินสรุปได้ว่ำ 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ดในภาพรวม  ประชาชนส่วนใหญ่มี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ 
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ดทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
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ส่วนท่ี 4 
 

ส่วนที่4 

 
 

1.1 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 9 4,115,322.00 9 4,105,498.09 

ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ - - - - 

ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 13 21,266,019.60 13 21,256,735.46 

ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีการกีฬา

และนันทนาการ 

3 167,730.00 3 167,730.00 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - - - 

ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี - - - - 

รวม 25 25,549,071.60 25 25,529,963.55 

1.2 กำรวัดผลในเชิงปริมำณและคุณภำพ  

 1) กำรวัดผลในเชิงปริมำณ องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เคด็ ไดด้ าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ

ใช้เป็นเครื่องมือในการ พัฒนาต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ขั้นตอนและวิธีการที่ก าหนดไว้
ตาม ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข เพิ่มเติม 

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้  
- แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- แบบที ่2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

- แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา    

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  

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

  2) กำรวัดผลเชิงคุณภำพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลสะพานหินใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผล เชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท า ให้ทราบถึงผลเชิง คุณภาพใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสะพานหินในภาพรวม 

2. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต  

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันประเมินนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ประกอบกับหนังสือ กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ e-plan และได้น าข้อมูล ในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้ มีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้ 

       1.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด คณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ควรมีเสนอการก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์สิ่งที่ใช้เป็น สื่อส าหรับ
การติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย  

2.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการน าผลการวัดคุณภาพของแผนมา
ใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

3.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความส าคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการ จัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

 4.ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการท าโครงการ โครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม    เพราะอาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

http://www.dla.go.th/
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จะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจท า ให้ประชาชนไม่ พึงพอใจในการ
ด าเนินงาน เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของ ประชาชน  

5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ
ตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนา ศักยภาพคนและ
ชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะ
มูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

2.1 ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ประธานกรรมการ พัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไม้เค็ด โดยต าแหน่ง และมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ก าหนด แนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เสนอแนะแนวทางการ พัฒนา และการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้
เค็ด เพ่ือน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติ และจัดส่งโครงการที่เกินศักยภาพ ให้คณะกรรมการ
ประสานแผนระดับอ าเภอเพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยงานราชการและ รัฐวิสาหกิจ ต่อไป ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการส่งเสริม
สนับสนุน ดังนี้  

1. การประสานงานระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (1) ความร่วมมือ จะต้องสร้างสัมพันธภาพในการท างานร่วมกันของทุกฝ่าย โดยอาศัยความเข้าใจ หรือการตก

ลงร่วมกัน มีการรวบรวมก าลังความคิด วิธีการ เทคนิค และระดม ทรัพยากร มาสนับสนุนงานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน เต็มใจที่จะท างานร่วมกัน  

  (2) จังหวะ เวลา จะต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของแต่ละคนตาม ก าหนดเวลาที่
ตกลงกันให้ตรงเวลา  

  (3) ความสอดคล้อง จะต้องพิจารณาความพอเหมาะพอดีไม่ท างานซ้ าซ้อนกัน  
  (4) ระบบการสื่อสาร จะต้องมีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน อย่างรวดเร็วและ ราบรื่น  
  (5) ผู้ประสานงาน จะต้องสามารถประสานงานให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมท างาน เพ่ือตรงไปสู่จุดหมาย เดียวกัน ตามที่

ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ของงาน 
 2. การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบาย
ส่งเสริมการพัฒนา บุคลากรโดยการฝึกอบรม อยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การ
ฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์ขององค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่จ าเป็น 
และเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรับปรุงให้ ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือ
สั่งการต่าง ๆ ผ่าน ช่องทางงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือ
สั่งการของ กรมส่งเสริมฯ ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน า มาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  
 3. การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ของสังคมได้
เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการ ระดับของการสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนเป็น 5 ระดับ ดังนี้  
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(1) การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ าที่สุด แต่เป็นระดับที่ ส าคัญที่สุด เพราะ
เป็นก้าวแรกของการที่หน่วยงานภาครัฐ จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วม ในเรื่องต่าง ๆ วิธีการให้
ข้อมูลมีหลายช่องทาง เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมาย
ข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

 (2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงและความ
คิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การส ารวจความคิดเห็น 
การจัดเวทีประชาคม ท้องถิ่นทุกระดับ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น  

 (3) การเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การปฏิบัติงาน หรือ ร่วมเสนอ
แนวทางที่น าไปสู่การตัดสินใจ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูล ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน
จะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ พิจารณาประเด็น
นโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะท างานเพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น  

(4) ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับ ภาครัฐในทุก
ขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการที่มีภาค ประชาชนร่วมเป็น
กรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการบริหารการศึกษา 
เป็นต้น  

(5) การเสริมอ านาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้ประชาชน เป็นผู้ตัดสินใจ 
เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุน หมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่มอบอ านาจให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น การมีส่วนร่วมของประชาชนนับว่าเป็นส่วนที่มีความส าคัญยิ่ง เพราะประชาชน
เป็นผู้ได้รับประโยชน์ และโทษโดยตรง จากการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ความร่วมมือ ของประชาชน เริ่มตั้งแต่ 
“ร่วมคิด ร่วม ตัดสินใจ ร่วมท า (ร่วมรับผิดชอบ) ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับประโยชน์” ถ้าประชาชนให้ความร่วมมือถือ
ได้ว่า งานนั้น ๆ ส าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ดังนั้น การท างานใด ๆ ถ้าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะท าให้งานนั้นส าเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจากประชาชนจะเกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม 

 2.2 ข้อสังเกต 

 1. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ สามารถด าเนินการ
ได้ในปีงบประมาณนั้น 
  2. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง ด าเนินการ ซึ่งจะ
ช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
  3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น 
  4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดท าโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึง ทุกหมู่บ้าน 
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  5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา ความต้องการอย่าง
แท้จริงของหมู่บ้านในการจัดน าปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ประจ าปี 2564  
 6. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่
อบต. ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มากเกินศักยภาพของ อบต. ที่จะ ด าเนินการ จะท าให้การ
บริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินการปฏิบัติราชการของ อบต.นั่นเอง คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การ
ด าเนินโครงการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่าง แท้จริง อยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
ร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด ร่วมกัน ท าร่วมกันรับผิดชอบ โดย อบต. เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้
ทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือประโยชน์สุขของ ประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการ
พัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป  
 2.3 ผลจากการพัฒนา 
  1. ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา เป็นแนวคิดใน
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพ่ือให้ชุมชนได้พ่ึงพาตนเองมากขึ้น 
  2. ด้านสังคม ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดท าแผนงาน การจัดท าโครงการด้านการกีฬา ต่อต้านยา
เสพติดประจ าหมู่บ้าน ด้านส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้าน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และ ควรมีแผนงาน
หรือโครงการด้านการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าชุมชน แผนขุดลอกแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค ในชุมชน โดยมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพ่ีเลี้ยง ควรมีแนวทางในการพัฒนาการบ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
การปลูกป่าชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ของต าบลไม้เค็ด แม้ยังไม่มีปัญหา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ก็ไม่ควรละเลยในเรื่องนี้ ควรมีแผนเฝ้า ระวัง บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าชุมชน
ด้วย 
 3. จ านวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมามีมากกว่า งบประมาณที่จัดสรรให้ ควรท าความเข้าใจ อธิบายถึง
แหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทาง อบต. มี ทรัพยากรที่จ ากัด
ทางด้านงบประมาณ  
 4. โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่น โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. ต่างๆ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถ ด าเนินการได้ให้ประชาชน
รับทราบ และให้เรียงล าดับความส าคัญของโครงการ ให้ค านึงถึงสภาพปัญหา ความ จ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือเสนอเฉพาะ
โครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนก่อน 
  5. การด าเนินโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนลูกรังควรท าในช่วงฤดูแล้ง เพราะหากด าเนิน โครงการ

ในช่วงฤดูฝน เทลูกรังลงไปพอฝนตกลูกรังที่เทก็ไหลทิ้งไปกับน้ าท าให้ถนนเสียหายอีกต้องสูญเสียงบประมาณในการ

ซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  6. การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้หมู่บ้านติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน ประชาชน

ในหมู่บ้านอาจไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจเป็นเพราะประชาชนไม่มี เวลาที่ จะอ่าน จึง

ขอให้ช่วยประสานผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ประกาศตามหอกระจายข่าวหมูบ้านในส่วนของแผนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ

หมู่บ้านของตนด้วย 

************************************************** 

 



โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  

 

  



  



 

 

  

โครงการรณรงค์และปอ้งกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

    - มอบทรายอะเบท  และจัดท าป้ายไวนลิประชาสัมพันธ์ในสถานที่ราชการ 

    - จัดกิจกรรมแจกแผ่นพับตามครวัเรอืน  - จัดกิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันในพื้นที่สาธารณะ 



  



  



 

 

 

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย SML  หมู่ที่  12 

 

 



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวาสนา  หมู่ที่ 7 

 


