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ส่วนที่ ๑  บทน ำ 
------- 

 
๑. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน 
และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  ๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  ๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  ๓. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมใน
สังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรั บให้มั่น
เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพ่ือให้ เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่ งส่งผลให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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๒. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  ๑. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  ๒. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  ๓. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด  ปรับปรุง  แก้ไข  ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน  โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๔. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๕. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลบ้านไร่ หรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 
  ๖. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ข้อ ๒๙ ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(๒) ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 
  ๑. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีจ านวน ๑๑ คน ประกอบด้วย  
  ๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นทีส่ภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน ๓ คน  
  ๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน ๒ คน 
  ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน ๒ คน 
  ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน ๒ คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวน ๒ คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  ๑. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
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  ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  ๒. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
  ๒.๑ การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผล
อย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 
  ๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์
หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  ๒.๓ ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่
ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละโครงการ
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิ
แกนท์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค
ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒และส่วนที่ ๓ 
  ๒.๖ รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  ๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก 
กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรง
หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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  ๓. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและ
เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และ
แบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
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  ๑.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๑.๑ ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    ๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง  
    ๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
  ๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๑.๓ ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  ๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  ๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  ๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลและอาจรวมถึงอ าเภอเทพ
สถิต  และจังหวัดชัยภูมิ  ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
  ๒.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ  
    ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    ๒) เครื่องมือ  
    ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  ๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    ๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
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    ๒) การส ารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือ
วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดย
วิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 
  ๓.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  ๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้ เครื่องมือใด
ในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัด
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองตะกูหมู่ที่ ๗(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) 
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)เป็นต้น 
  ๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) 
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   ๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้าน
หรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการ
สังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มี
ส่วนได้เสียในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓.๔ การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลบ้านไร่ /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 
  ๓.๕ เอกสาร (Documents) หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-laas)  การติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา 
ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๕. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
  ๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  ๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  ๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ  ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  ๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ มี
ความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  ๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  ๗. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลบ้านไร่ /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ ๒  กำรติดตำมและประเมินผล 
---------------- 

   
๑.  สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
    ๑.๑ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
     ๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗- ๒๕๖๒  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ที่
ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ    อ าเภอเทพสถิต   และแผนชุมชน   
     ๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  มีรายละเอียด ดังนี้ 
       ๑) ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
        ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลัก 
            ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ 
           รักษาความสงบเรียบร้อย   
        ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม  การลงทุน  ด้าน 
           การเกษตรและการท่องเที่ยว   
        ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
           ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  
        ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม   จารีตประเพณีและ 
           ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
        ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร    
  
       ๒) พันธกิจประกอบด้วย 
       พันธกิจที่  ๑. จัดให้มีสาธารณูปโภค  สาธารณูปการข้ันพื้นฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
       พันธกิจที่  ๒. จัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
       พันธกิจที่  ๓. จัดให้มีการบ ารุงรักษาถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมาและการเกษตร    
       พันธกิจที่  ๔. พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในต าบลให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
       พันธกิจที่  ๕. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี    
                                      และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
       พันธกิจที่ ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการท่องเที่ยว    
       พันธกิจที่ ๗. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่ความเข้มแข็ง    
                                     อย่างยั่งยืน 
       พันธกิจที่ ๘. ส่งเสริมและสนับสนุนวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       พันธกิจที่ ๙. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาต าบล 
       พันธกิจที่ ๑๐.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
                                      สิ่งแวดล้อม 
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      ๓) เป้ำประสงค์เพื่อกำรพัฒนำในอนำคต  ประกอบด้วย 
๑. เพื่อให้ต าบลบ้านไร่  เป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ขั้นพื้นฐานที่    

                   ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
๒. เพื่อให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตรอย่างพอเพียง  
๓. เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมในการสัญจรไปมาและการขนส่งส่งที่ได้มาตรฐานและถาวร 
๔.  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในต าบล  ให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
๕.  ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการท่องเที่ยว   
๗.  หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง  ร่วมคิด  ร่วมท า  และแก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได ้

            อย่างมี  ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
๘. ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองได้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๙. พัฒนาและส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมในต าบลให้น่าอยู่  น่ามอง   
๑๐. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถตองสนอง        

             ความต้องการของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 

       ๔) แนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น ประกอบด้วย 
        แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๑  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน      
        ๑.๑. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษาถนน ,สะพาน, ท่อระบายน้ า   
       ๑.๒. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า  ฝายน้ าล้น  ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง สระ ฯลฯ 
       ๑.๓. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า  ไฟฟ้าสาธารณะ  ประปา  บ่อบาดาล 
       ๑.๔. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  / ติดตั้งและซ่อมแซมเสียงตามสาย 
            แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒  ด้ำนกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำ 
                                  เศรษฐกิจพอเพียง  
                                   ๑.๑.  การพัฒนาและและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน  สังคม และคุณภาพชีวิต 
                ๑.๒.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา  กีฬาและนันทนาการ 
                ๑.๓.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข  สุขภาพและอนามัย  
                ๑.๔.  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
             แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำรรักษำควำมสงบ  
                                 เรียบร้อย   

         ๑.๑.   การรักษาความม่ันคง  ความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สิน            
        ๑.๒.   งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย           
            แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๔ ด้ำนกำรส่งเสริม  กำรลงทุน  ด้ำนกำรเกษตรและกำร 
            ท่องเที่ยว  
       ๑.๑.  พัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร  
       ๑.๒.  พัฒนางานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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             แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๕  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ   
         สิ่งแวดล้อม   
        ๑.๑ งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
                            แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๖  ด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น  
      ๑.๑.  งานด้านส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และการสืบสานภูมิ 
                                         ปัญญาท้องถิ่น  
          
                                  แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๗ ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร  
     ๑.๑.  พัฒนาคุณภาพการเมืองการบริหารให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการ 
                                        บ้านเมืองที่ดี   
                        ๑.๒.  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  
 
     ๕) วิสัยทัศน์  

 “โครงสร้ำงพื้นฐำนครอบคลุม  มุ่งพัฒนำคุณภำพชีวิต  ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ  ยึดถือ
เศรษฐกิจพอเพียง ” 
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    ๑.๒ แผนพัฒนำสำมปี ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
      ๑.๒.๑ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๕๗) 
          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 

๑.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

๑.ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซม  
บ ารุงรักษาถนน ,สะพาน,ท่อระบาย  
๒.ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า  ฝายน้ าล้น  ขุด
ลอกห้วย หนอง คลอง  บึง  สระ  
๓. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า  ไฟฟ้า
สาธารณะ  ประปา  บ่อบาดาล        
๔. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ /
ติดตั้งและซ่อมแซมเสียงตามสาย 

๗๓ ๙๑,๘๕๖,๐๐๐ ๗๐ ๖,๕๗๑,๐๐๐ 

๒. การพัฒนาคน  สังคมและ
คุณภาพชีวิต  

๑.การพัฒนาและและส่งเสริม
สวัสดิการชุมชน สังคม และ
คุณภาพชีวิต 
๒.การพัฒนาและส่งเสริมด้าน
การศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
๓.การพัฒนาและส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข  สุขภาพและอนามัย 
๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

๔๘ ๒๒,๗๐๑,๐๐๐ ๑๙ ๑๕,๓๓๐,๖๐๐ 

๓. การจดัระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  

๑.การรักษาความมั่นคง  ความ
ปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพยส์ิน            
๒. งานด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย           

๖ ๓๘๐,๐๐๐ ๔ ๒๔๐,๐๐๐ 

๔. การวางแผนการส่งเสรมิการ
ลงทุนพาณิชยกรรม และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  

๑.พัฒนางานด้านการส่งเสริม
การเกษตร  
๒. พัฒนางานด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

๕ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๔๐๐,๐๐๐ 

๕.การบริการจดัการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑. งานด้านการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖ ๔๖๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ 

๖.ด้านศลิปะ วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น  

๑. งานด้านส่งเสรมิศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  
และการสืบสานภูมปิัญญาท้องถิ่น  

๕ ๕๒๐,๐๐๐ ๕ ๕๒๐,๐๐๐ 

๗. นโยบายที่ส าคญัของรัฐบาล  ๑. พัฒนาคุณภาพการเมืองการ
บริหารใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
๒.  พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านไร่  
 

๒๗ ๖,๗๗๔,๗๐๐ ๒๒ ๖,๗๗๔,๗๐๐ 

รวม ๑๗๐ ๑๒๔,๐๙๑,๗๐๐ ๑๒๗ ๓๐,๙๓๖,๓๐๐ 
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    ๑.๒.๒ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐(เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๕๘) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

๑.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

๑.ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซม  
บ ารุงรักษาถนน,สะพาน,ท่อระบาย  
๒.ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า  ฝายน้ าล้น  ขุด
ลอกห้วย หนอง คลอง บึง  สระ  
๓. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า  ไฟฟ้า
สาธารณะ  ประปา  บ่อบาดาล        
๔. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ /
ติดตั้งและซ่อมแซมเสียงตามสาย 

๒๓๘ ๖๔,๕๗๔,๐๐๐ ๑๐๕ ๑๙,๓๖๑,๖๐๐ 

๒. การพัฒนาคน  สังคมและ
คุณภาพชีวิต  

๑.การพัฒนาและและส่งเสริม
สวัสดิการชุมชน สังคม และ
คุณภาพชีวติ 
๒.การพัฒนาและส่งเสริมด้าน
การศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
๓.การพัฒนาและส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข  สุขภาพและอนามัย 
๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

๕๗ ๒๘,๑๔๐,๐๐๐ ๒๕ ๒๑,๕๙๖,๙๗๖ 

๓. การจดัระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  

๑.การรักษาความมั่นคง  ความ
ปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพยส์ิน            
๒. งานด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย           

๑๕ ๑,๕๘๕,๐๐๐ ๑ ๗๐,๐๐๐ 

๔. การวางแผนการส่งเสรมิ
การลงทุนพาณิชยกรรม และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  

๑.พัฒนางานด้านการส่งเสริม
การเกษตร  
๒. พัฒนางานด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

๗ ๒,๕๒๗,๓๓๔ ๔ ๒,๕๒๗,๓๓๔ 

๕.การบริการจดัการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑. งานด้านการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖ ๔๖๐,๐๐๐ ๐ ๐ 

๖.ด้านศลิปะ วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น  

๑. งานด้านส่งเสรมิศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  
และการสืบสานภูมปิัญญาท้องถิ่น  

๗ ๗๔๕,๐๐๐ ๕ ๔๗๘,๐๐๐ 

๗. นโยบายที่ส าคญัของ
รัฐบาล  

๑. พัฒนาคุณภาพการเมืองการ
บริหารใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
๒.  พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านไร่  
 

๒๘ ๓,๕๖๖,๐๐๐ ๑๐ ๓๗๐,๐๐๐ 

รวม ๓๕๘ ๑๐๑,๕๙๗,๓๓๔ ๑๕๐ ๔๔,๔๐๓,๙๑๐ 
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    ๑.๒.๓ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑(เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๕๙) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

๑.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

๑.ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซม  
บ ารุงรักษาถนน,สะพาน,ท่อระบาย  
๒.ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า  ฝายน้ าล้น  
ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง  สระ  
๓. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า  ไฟฟ้า
สาธารณะ  ประปา  บ่อ
บาดาล        
๔. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ /
ติดตั้งและซ่อมแซมเสียงตามสาย 

๒๓๒ ๓๙,๘๖๕,๐๐๐ ๙๗ ๒๙,๖๖๕,๕๐๐ 

๒. การพัฒนาคน  สังคม
และคุณภาพชีวิต 

๑.การพัฒนาและและส่งเสริม
สวัสดิการชุมชน สังคม และ
คุณภาพชีวิต 
๒.การพัฒนาและส่งเสริมด้าน
การศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
๓.การพัฒนาและส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข  สุขภาพและอนามัย 
๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

๑๕๓ ๕๐,๒๙๐,๘๐๐ ๒๙ ๒๑,๕๙๖,๙๗๖ 

๓. การจัดระเบียบชุมชน 
/ สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย  

๑.การรักษาความมั่นคง  ความ
ปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพยส์ิน            
๒. งานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย           

๑๕ ๔,๓๗๐,๐๐๐ ๑ ๗๐,๐๐๐ 

๔.การวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทนุ
พาณิชย์ยกรรมและการ
ท่องเที่ยว  

๑.พัฒนางานด้านการส่งเสริม
การเกษตร  
๒. พัฒนางานด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

๘ ๒,๕๒๗,๓๓๔ ๕ ๒,๕๒๗,๓๓๔ 

๕.การบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑. งานด้านการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๘ ๖๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ 

๖.การศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่   

๑. งานด้านส่งเสรมิศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  
และการสืบสานภูมปิัญญาท้องถิ่น  

๙ ๑,๐๔๕,๐๐๐ ๕ ๔๗๘,๐๐๐ 

รวม ๔๒๕ ๙๘,๗๑๘,๑๓๔ ๑๓๗ ๕๔,๓๓๗,๘๑๐ 
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    ๑.๒.๔ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒(เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๐) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซม  
บ ารุงรักษาถนน, สะพาน,ท่อระบาย 
๒.ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า  ฝายน้ าล้น 
ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง  สระ 
๓. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า  ไฟฟ้า
สาธารณะ  ประปา  บ่อบาดาล 
๔. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ /
ติดตั้งและซ่อมแซมเสียงตามสาย 

๑๑๑ ๖๖,๑๓๒,๐๐๐ ๔๑ ๗,๐๗๕,๓๕๖.๗๗ 

๒.ยุทธศาสตรด์้านการ
พัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑.การพัฒนาและและส่งเสริม
สวัสดิการชุมชน สังคม และ
คุณภาพชีวิต 
๒.การพัฒนาและส่งเสริมด้าน
การศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
๓.การพัฒนาและส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข  สุขภาพและอนามัย 
๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

๔๓ ๒๖,๒๗๖,๐๐๐ ๒ ๑๓๔,๖๙๕ 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจดัระเบียบชุมชน 
สังคมการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๑.การรักษาความมั่นคง  ความ
ปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพยส์ิน            
๒. งานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย           

๙ ๑,๖๑๕,๐๐๐ ๑ ๑๙,๖๔๐ 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริม การลงทุน 
ด้านการเกษตรและการ
ท่องเที่ยว 

๑.พัฒนางานด้านการส่งเสริม
การเกษตร  
๒. พัฒนางานด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

๗ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๓๗,๔๗๕ 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 

๑. งานด้านการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ 

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑. งานด้านส่งเสรมิศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  
และการสืบสานภูมปิัญญาท้องถิ่น  

๗ ๘๔๕,๐๐๐ ๒ ๒๑๐,๐๐๐ 

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

๑. พัฒนาคุณภาพการเมืองการ
บริหารใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
๒.  พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไร่  

๒๕ ๒,๕๕๗,๐๐๐ ๐ ๐ 
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รวม ๒๐๓ ๙๘,๗๒๕,๐๐๐ ๔๗ ๗,๖๗๗,๑๖๖.๗๗ 
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    ๑.๓  ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
     ๑.๓.๑ ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐   
        เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ไดด้ าเนินการจริง 
        ๑) ปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗       

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจริง 
๑.การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ๑.ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษาถนน,สะพาน,ท่อระบาย 

๒.ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า  ฝายน้ าล้น ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง  สระ 
๓. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า  ไฟฟ้าสาธารณะ  ประปา  บ่อบาดาล 
๔. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ /ติดตั้งและซ่อมแซมเสียงตามสาย 

๓ ๘๕,๒๘๕,๐๐๐ ไม่มีงบประมาณ 

๒. การพัฒนาคน  สังคมและคณุภาพชีวิต  ๑.การพัฒนาและและส่งเสริมสวสัดิการชุมชน สังคม และคณุภาพชีวิต 
๒.การพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
๓.การพัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข  สุขภาพและอนามยั 
๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๒๙ ๗,๓๗๐,๔๐๐ ไม่มีงบประมาณ 

๓. การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย  

๑.การรักษาความมั่นคง  ความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพยส์ิน            
๒. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย           

๒ ๑๔๐,๐๐๐ ไม่มีงบประมาณ 

๔. การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณชิ
ยกรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว  

๑.พัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร  
๒. พัฒนางานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๐ ๐ ไม่มีงบประมาณ 

๕.การบริการจัดการและการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑. งานด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒ ๓๖๐,๐๐๐ ไม่มีงบประมาณ 

๖.ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

๑. งานด้านส่งเสรมิศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  จารตีประเพณี  และการ
สืบสานภูมิปญัญาท้องถิ่น  

๐ ๐ ไม่มีงบประมาณ 

๗. นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล  ๑. พัฒนาคุณภาพการเมืองการบรหิารให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
๒.  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านไร่  
 

๕ ๐ ไม่มีงบประมาณ 

รวม ๔๑ ๙๕,๑๕๕,๔๐๐  
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        ๒) ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘       
ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจริง 

๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษาถนน,สะพาน,ท่อระบาย  
๒.ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า  ฝายน้ าล้น  ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง  สระ  
๓. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า  ไฟฟ้าสาธารณะ  ประปา  บ่อบาดาล 
๔. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ /ติดตั้งและซ่อมแซมเสียงตามสาย 

๑๓๓ ๔๕,๒๑๒,๔๐๐ ไม่มีงบประมาณ 

๒. การพัฒนาคน  สังคมและคณุภาพชีวิต  ๑.การพัฒนาและและส่งเสริมสวสัดิการชุมชน สังคม และคณุภาพ
ชีวิต 
๒.การพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
๓.การพัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข   สุขภาพและอนามัย 
๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๓๒ ๖,๕๔๓,๐๒๔ ไม่มีงบประมาณ 

๓. การจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย  

๑.การรักษาความมั่นคง  ความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพยส์ิน            
๒. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย           

๑๔ ๑,๕๑๕,๐๐๐ ไม่มีงบประมาณ 

๔. การวางแผนการส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยก
รรม และส่งเสรมิการท่องเที่ยว  

๑.พัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร  
๒. พัฒนางานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๓ - ไม่มีงบประมาณ 

๕.การบริการจดัการและการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑. งานด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖ ๔๖๐,๐๐๐ ไม่มีงบประมาณ 

๖.ด้านศลิปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

๑. งานด้านส่งเสรมิศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  จารตีประเพณี  และ
การสืบสานภมูิปัญญาท้องถิ่น  

๒ ๒๖๗,๐๐๐ ไม่มีงบประมาณ 

๗. นโยบายที่ส าคญัของรัฐบาล  ๑. พัฒนาคุณภาพการเมืองการบรหิารให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
๒.  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านไร่  
 

๑๘ ๓,๑๙๖,๐๐๐ ไม่มีงบประมาณ 

รวม ๒๐๘ ๕๗,๑๙๓,๔๒๔  
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        ๓) ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙       
ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจริง 

๑.การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ๑.ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษาถนน,สะพาน,ท่อระบาย  
๒.ก่อสร้างอา่งเก็บน้ า  ฝายน้ าล้น  ขุดลอกห้วย หนอง  คลอง บึง  
สระ  
๓. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า  ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา บ่อบาดาล 
๔. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ /ติดตั้งและซ่อมแซมเสียงตามสาย 

๑๓๕ ๑๐,๑๙๙,๕๐๐ ไม่มีงบประมาณ 

๒. การพัฒนาคน  สังคมและคณุภาพชีวิต ๑.การพัฒนาและและส่งเสริมสวสัดิการชุมชน สังคม และคณุภาพ
ชีวิต 
๒.การพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา  กีฬาและนันทนาการ 
๓.การพัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข  สุขภาพและอนามยั 
๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๑๒๔ ๒๘,๖๙๓,๘๒๔ ไม่มีงบประมาณ 

๓. การจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย  

๑.การรักษาความมั่นคง  ความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพยส์ิน            
๒. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย           

๑๔ ๔,๓๐๐,๐๐๐ ไม่มีงบประมาณ 

๔.การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์
ยกรรมและการท่องเที่ยว  

๑.พัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร  
๒. พัฒนางานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๓ ๐ ไม่มีงบประมาณ 

๕.การบริหารจัดการและการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑. งานด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๘ ๖๒๐,๐๐๐ ไม่มีงบประมาณ 

๖.การศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

๑. งานด้านส่งเสรมิศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  จารตีประเพณี  และ
การสืบสานภมูิปัญญาท้องถิ่น  

๔ ๕๖๗,๐๐๐ ไม่มีงบประมาณ 

รวม ๒๘๘ ๔๔,๓๘๐,๓๒๔  
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        ๔) ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐       
ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจริง 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

๑.ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษาถนน,สะพาน,ท่อระบาย 
๒.ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า  ฝายน้ าล้น  ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง  สระ 
๓. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า  ไฟฟ้าสาธารณะ  ประปา  บ่อบาดาล 
๔. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ /ติดตั้งและซ่อมแซมเสียงตามสาย 

๗๐ ๕๙,๐๕๖,๖๔๓.๗๗ ไม่มีงบประมาณ 

๒.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑.การพัฒนาและและส่งเสริมสวสัดิการชุมชน สังคม และคณุภาพชีวิต 
๒.การพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา  กีฬาและนันทนาการ 
๓.การพัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข  สุขภาพและอนามยั 
๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๔๑ ๒๖,๑๔๑,๓๐๕ ไม่มีงบประมาณ 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคมการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๑.การรักษาความมั่นคง  ความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพยส์ิน            
๒. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย           

๘ ๑,๕๙๕,๓๖๐ ไม่มีงบประมาณ 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม 
การลงทุน ด้านการเกษตรและการ
ท่องเที่ยว 

๑.พัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร  
๒. พัฒนางานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๖ ๙๖๒,๕๒๕ ไม่มีงบประมาณ 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

๑. งานด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ไม่มีงบประมาณ 

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศลิปะ 
วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

๑. งานด้านส่งเสรมิศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  จารตีประเพณี  และการสืบ
สานภูมิปญัญาท้องถิ่น  

๕ ๖๓๕,๐๐๐ ไม่มีงบประมาณ 

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

๑. พัฒนาคุณภาพการเมืองการบรหิารให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
๒.  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  
 

๒๕ ๒,๕๕๗,๐๐๐ ไม่มีงบประมาณ 

รวม ๑๕๖ ๙๑,๐๔๗,๘๓๓.๗๗  
 



  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) :องคารบริหารส่วนต าบลบ้านไร่   อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ  20 

 

        ๕) สรุปโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรและได้ด าเนินการจริง  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐  
    

ยุทธศำสตร์ โครงกำรที่ไม่ได้ด ำเนินกำร โครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรจริง 
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

 จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวนเงิน จ านวน 
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวนเงิน 

๑.การพัฒนาดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน 

๓ ๘๕,๒๘๕,๐
๐๐ 

๑๓๓ ๔๕,๒๑๒,๔๐
๐ 

๑๓๕ ๑๐,๑๙๙,๕๐
๐ 

๗๐ ๕๙,๐๕๖,๖๔๓.
๗๗ 

๗๐ ๖,๕๗๑,๐๐
๐ 

๑๐๕ ๑๙,๓๖๑,๖
๐๐ 

๙๗ ๒๙,๖๖๕,๕
๐๐ 

๔๑ ๗,๐๗๕,๓๕๖.
๗๗ 

๒. การพัฒนาคน สังคมและ
คุณภาพชีวิต  

๒๙ ๗,๓๗๐,๔๐
๐ 

๓๒ ๖,๕๔๓,๐๒๔ ๑๒๔ ๒๘,๖๙๓,๘๒
๔ 

๔๑ ๒๖,๑๔๑,๓๐๕ ๑๙ ๑๕,๓๓๐,๖
๐๐ 

๒๕ ๒๑,๕๙๖,๙
๗๖ 

๒๙ ๒๑,๕๙๖,๙
๗๖ 

๒ ๑๓๔,๖๙๕ 

๓. การจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  

๒ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔ ๑,๕๑๕,๐๐๐ ๑๔ ๔,๓๐๐,๐๐๐ ๘ ๑,๕๙๕,๓๖๐ ๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๑ ๗๐,๐๐๐ ๑ ๗๐,๐๐๐ ๑ ๑๙,๖๔๐ 

๔. การวางแผนการส่งเสริม
การลงทุนพาณชิยกรรม และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  

- - ๓ - ๓ - ๖ ๙๖๒,๕๒๕ ๕ ๑,๔๐๐,๐๐
๐ 

๔ ๒,๕๒๗,๓๓
๔ 

๕ ๒,๕๒๗,๓๓
๔ 

๑ ๒๓๗,๔๗๕ 

๕.การบริการจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒ ๓๖๐,๐๐๐ ๖ ๔๖๐,๐๐๐ ๘ ๖๒๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๖.ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น  

- - ๒ ๒๖๗,๐๐๐ ๔ ๕๖๗,๐๐๐ ๕ ๖๓๕,๐๐๐ ๕ ๕๒๐,๐๐๐ ๕ ๔๗๘,๐๐๐ ๕ ๔๗๘,๐๐๐ ๒ ๒๑๐,๐๐๐ 

๗. นโยบายที่ส าคัญของ
รัฐบาล  

๕ - ๑๘ ๓,๑๙๖,๐๐๐ - - ๒๕ ๒,๕๕๗,๐๐๐ ๒๒ ๖,๗๗๔,๗๐
๐ 

๑๐ ๓๗๐,๐๐๐ ๑๓๗ ๕๔,๓๓๗,๘
๑๐ 

๐ ๐ 

รวม ๔๑ ๙๕,๑๕๕,๔
๐๐ 

๒๐๘ ๕๗,๑๙๓,๔๒
๔ 

๒๘๘ ๔๔,๓๘๐,๓๒
๔ 

๑๕๖ ๙๑,๐๔๗,๘๓๓.
๗๗ 

๑๒๗ ๓๐,๙๓๖,๓
๐๐ 

๑๕๐ ๔๔,๔๐๓,๙
๑๐ 

๙๗ ๒๙,๖๖๕,๕
๐๐ 

๔๗ ๗,๖๗๗,๑๖๖.
๗๗ 
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๓.  กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร ปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๓.๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๓๑  มีนำคม  ๒๕๖๑ 
   ๓.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

๑.การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรมและการโยธา  กองช่าง - ๒๒ ๒,๒๗๙,๐๐๐ 

๒. การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต
ตามปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง  

งานบริหารทั่วไป  บริหารงานทั่วไป  ส านักปลัด  - ๒ ๔๑,๘๗๐ 
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

สังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการ
สังคม 

- ๑ ๒๐๐,๒๔๐ 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา - ๑ ๙๐๕,๔๐๐ 

งานกีฬาและนันทนาการ ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา  ๑ ๔๐๘,๒๑๔ 

๓. การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย  

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด   ๑ ๓๕,๙๙๐ 

๔. การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนดา้น
การเกษตรและการท่องเที่ยว 

งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา  - ๐ 

๕.การบริการจัดการและการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

งานบริหารสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

แผนงานสาธารณะสุข กองสาธารณสุข   - ๐ 

๖.ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่  

งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา  - ๐ 

๗. นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล  งานบริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด    - ๐ 
รวม ๒๘ ๓,๘๗๐,๗๑๔ 
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หมำยเหตุ :  ๑.  ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ ๑ ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน กไ็ด้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนมีหลาย 
   หน่วยงานตามความเป็นจริงได้   
  ๒.  ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชน 
   และสังคม เป็นต้น   
  ๓.  แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านไร่ เช่น แผนงานการศึกษา แผนงาน 
   สาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
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    ๓.๑.๒ ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่เป็นหน่วยด าเนินการ  (แบบ ผ.๐๑)  
        

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำร
จริง(ผลผลิตของ

โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำร

จริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน   
๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทางทิศ

ตะวันออก)  หมู่ที่ ๑๖  
เพ่ือให้ถนนได้
มาตราฐาน 

ถนน คสล.  กว้าง ๔  ม.  
ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม.  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
๒๐๐  ตร.ม. 

๙๙,๐๐๐ ๑.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.จ านวนอุบัติเหตุลดลง  

๑.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกมากข้ึน  
๒.ท าให้อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่
พ้ืนที่การเกษตร (สายไร่ยายหนอม) 
หมู่ที่ ๑๑  

เพ่ือให้ถนนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น  

ถนนลูกรัง  กว้าง  ๔ ม.  
ยาว ๖๐๐ ม.ลูกรังหนา
เฉลี่ย  ๐.๑๐ ม. 

๙๙,๐๐๐ ๑.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.จ านวนอุบัติเหตุลดลง  

๑.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกมากข้ึน  
๒.ท าให้อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๓ โครงการปรับปรุงถนน คสล. (ซอย 
๕ กลางซอย ) หมู่ที่ ๑๔  

เพ่ือให้ถนนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น  

ถนน คสล.  กว้าง ๔  ม.  
ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม.  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
๒๐๐  ตร.ม. 

๙๙,๐๐๐ ๑.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.จ านวนอุบัติเหตุลดลง  

๑.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกมากข้ึน  
๒.ท าให้อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๔ โครงการปรับปรุงถนนดินเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร (สายไร่ทิดคลิก) หมู่ที่ ๔ 

เพ่ือให้ถนนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น  

ถนนดิน  กว้าง  ๔  ม.  
ยาว ๕๗๕  ม.ดินถมหนา
เฉลี่ย  ๐.๔๐ ม. 

๙๙,๐๐๐ ๑.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.จ านวนอุบัติเหตุลดลง  

๑.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกมากข้ึน  
๒.ท าให้อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๕ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้
หินคลุก (สายหินดาดแพะ-ในหลึง) 
หมู่ที่ ๕  

เพ่ือให้ถนนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น  

ถนนหินคลุก  กว้าง ๔  ม. 
ยาว ๑,๑๐๐  ม. หนา
เฉลี่ย  ๐.๐๕  ม.หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า ๒๒๐ ม. 

๑๙๙,๐๐๐ ๑.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.จ านวนอุบัติเหตุลดลง  

๑.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกมากข้ึน  
๒.ท าให้อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๖ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังยกร่อง
พูนดิน(เส้นไร่พ่อแว้-พ่อแบน) หมู่ที่ 
๑๒  

เพ่ือให้ถนนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น  

ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ 
ม. ยาว  ๕๗๕  ม. ดินถม
หนาเฉลี่ย   ๐.๔๐  ม.  

๑๐๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.จ านวนอุบัติเหตุลดลง  

๑.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกมากข้ึน  
๒.ท าให้อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
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ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำร

จริง(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำร

จริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั 

๗ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังยกร่อง
พูนดินพร้อมวางท่อ คสล. จ านวน ๓ 
จุด (เส้นไร่ผู้ใหญ่เพิ่ม-ลุงสมหมาย)  
หมู่ที่ ๑๒  

เพ่ือให้ถนนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น  

ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ 
ม.  ยาว ๕๗๕  ม.ดินถม
หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. 
พร้อมวางท่อ ๓ จุด 

๙๙,๐๐๐ ๑.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.จ านวนอุบัติเหตุลดลง  

๑.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกมากข้ึน  
๒.ท าให้อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๘ โครงการปรับปรุงระบบประปา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙  

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีน้ าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตประปาความ
ยาว  ๑,๒๘๐  ม. 

๙๙,๐๐๐ ๑.ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

๑.ประชาชนมีแหล่งน้ า
เพ่ืออุปโภคบริโภค
เพ่ิมข้ึน   

กองช่าง 

๙ โครงการขุดลอกฝายยางเกาะ หมู่ที่  
๑  

เพ่ือให้ได้ฝายกัก
เก็บน้ าที่ได้
มาตรฐาน 

ฝายขนาดกว้าง  ๔  ม.  
ยาว ๑๑๓ ม. ลึก ๒.๕๐ 
ม. 

๙๙,๐๐๐ ๑.ประชาชนมีแหล่งน้ า
ใช้ในการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร  

๑.มีแหล่งน้ าเพิ่มมาก
ขึ้น   

แผนงาน
การเกษตร/
ส านักปลัด 

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทางข้ึน
ไร่ลุงมา-เส้นสุริยันฟาร์ม) หมู่ที่ ๒ 

เพ่ือให้ได้ถนนที่
ได้มาตราฐาน 

ขนาด คลส.กว้าง ๔ ม.  
ยาว ๕๐  ม. หนา  ๐.๑๕  
ม.หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
๒๐๐  ตร.ม. 

๙๙,๐๐๐ ๑.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.จ านวนอุบัติเหตุลดลง 

๑.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกมากข้ึน  
๒.ท าให้อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๑๑ โครงการขดุลอกคลองสาธารณะ 
(คลองบ้านพี่น้อย) หมู่ที่ ๓  

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีแหล่งน้ าใช้
อุปโภคและ
การเกษตร 

ขนาดพื้นกว้าง  ๔ ม. ยาว 
๑๙๐  ม.ลึกเฉลีย่  ๒.๕๐  
ม. 

๙๙,๐๐๐ ๑.ประชาชนมีแหล่งน้ า
ใช้ในการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

๑.มีแหล่งน้ าเพิ่มมาก
ขึ้น   

แผนงาน
การเกษตร/
ส านักปลัด 

๑๒ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังยกร่อง
พูนดินเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร (สายไร่
ทิศคลิก) หมู่ที่ ๔  

เพ่ือให้ถนนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น 

ขนาดกว้าง  ๔ ม.  ยาว 
๗๐๐  ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๓๐ ม. พร้อมท่อระบาย
น้ าเส้นผ่าศูนย์กกลาง 
๐.๘๐*๐.๘๐  จ านวน ๖  
ท่อน  

๙๙,๐๐๐ ๑.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.จ านวนอุบัติเหตุลดลง 

๑.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกมากข้ึน  

กองช่าง 
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ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำร
จริง(ผลผลิตของ

โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำร

จริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั 

๑๓ โครงการขยายไหล่ทาง คสล.(สาย
วัด) หมู่ที่ ๖  

เพ่ือให้ได้ถนนที่
ได้มาตรฐานและ
สะดวกมากยิ่งข้ึน  

ขนาดกว้างข้างละ ๑  ม. 
ยาว ๙๘  ม. หนา ๐.๑๕ 
ม.  หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า ๑๙๖ ต.รม.  

๙๙,๐๐๐ ๑.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.จ านวนอุบัติเหตุลดลง 

๑.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๑๔ โครงการซ่อมแซม ถนน คสล.(ซอย
ตลาดนัด) หมู่ที่ ๗  

เพ่ือให้ได้ถนนที่
ได้มาตรฐานและ
สะดวกมากยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔  
ม.  ยาว  ๑๐๐  ม. หนา  
๐.๐๗  ม. 

๙๙,๐๐๐ ๑.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.จ านวนอุบัติเหตุลดลง 

๑.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๑๕ โครงการขยายสระน้ า (ซอย ๑) หมู่ที่ 
๘  

เพ่ือให้ได้แหล่ง
น้ าในการอุปโภค
และการเกษตร 

ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑๗ 
ม. ยาว ๓๔  ม. ลึกเฉลี่ย 
๒.๕๐  ม. ช่วงที่ ๒ ขนาด
กว้าง  ๒  ม. ยาว ๕๕ ม. 
ลึกเฉลีย่ ๓.๕๐  ม. 

๙๙,๐๐๐ ๑.ประชาชนมีแหล่งน้ า
ใช้ในการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

๑.มีแหล่งน้ าเพิ่มมาก
ขึ้น   

แผนงาน
การเกษตร/
ส านักปลัด 

๑๖ โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๘ 

เพ่ือให้หอ
กระจายข่าวใช้
งานได้ตามปกติ 

พาวเวอร์แอมป์ไม่น้อย
กว่า  ๘๐๐ วตัต์  ยาว 
๑,๗๑๔  ม. ปากฮอล
พร้อมยูนิค  ๒๐ ชุด  

๙๙,๐๐๐ ๑.ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารชัดเจนขึ้น 
๒.ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัย 

๑.มีหอกระจายข่าวที่
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

กองช่อง  

๑๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ฝาย
น้ าท่าล่าง-สามแยกบ้านนายบุญ
พร้อมสุนา) หมู่ที่ ๑๑  

เพ่ือให้ได้ถนนที่
ได้มาตรฐานและ
สะดวกมากยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ 
ม.ยาว ๕๐ ม. หนา  
๐.๑๕  ม. หรือมีพื้นทีไม่
น้อยกว่า ๒๐๐  ต.รม. 

๙๙,๐๐๐ ๑.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.จ านวนอุบัติเหตุลดลง 

๑.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๑๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
หน้าศาลาประชาคม-บ้านร าพัน พล
ทวี  หมู่ที่  ๑๒  

เพ่ือให้ได้ถนนที่
ได้มาตรฐานและ
สะดวกมากยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ 
ม.  ยาว ๕๐  ม. หนา 
๐.๑๕  ม. หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า ๒๐๐ ต.รม. 

๙๙,๐๐๐ ๑.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.จ านวนอุบัติเหตุลดลง 

๑.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 
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ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำร
จริง(ผลผลิตของ

โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำร

จริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั 

๑๙ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังโดยใช้
หินคลุก (สายนิวซีแลนด์) หมู่ที่ ๑๔ 

เพ่ือให้ได้ถนนใน
การสัญจรไปมา
ไดส้ะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดกว้าง  ๔ ม.  ยาว 
๖๐๐  ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๐๕  ม. 

๙๙,๐๐๐ ๑.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.จ านวนอุบัติเหตุลดลง 

๑.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๒๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ทิศ
ตะวันตกหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๕ 

เพ่ือให้ได้ถนนที่
ได้มาตรฐานและ
สะดวกมากยิ่งข้ึน 

ขนาดกว้าง  ๕ ม. ยาว 
๔๐  ม. หนา ๐.๑๕  ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
๒๐๐    ต.รม. 

๙๙,๐๐๐ ๑.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.จ านวนอุบัติเหตุลดลง 

๑.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๒๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายทิศ
ตะวันออก) หมู่ที่ ๑๖  

เพ่ือให้ได้ถนนที่
ได้มาตรฐานและ
สะดวกมากยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ 
ม.ยาว ๕๐ ม. หนา  
๐.๑๕  ม. หรือมีพื้นทีไม่
น้อยกว่า ๒๐๐  ต.รม. 

๙๙,๐๐๐ ๑.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.จ านวนอุบัติเหตุลดลง 

๑.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๒๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ฝาย
น้ าท่าล่าง-สามแยกบ้านนายบุญ
พร้อมสุนา) หมู่ที่ ๑๑  

เพ่ือให้ได้ถนนที่
ได้มาตรฐานและ
สะดวกมากยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ 
ม.ยาว ๕๐ ม. หนา  
๐.๑๕  ม. หรือมีพื้นทีไม่
น้อยกว่า ๒๐๐  ต.รม. 
 

๙๙,๐๐๐ ๑.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.จ านวนอุบัติเหตุลดลง 

๑.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 
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ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำร
จริง(ผลผลิตของ

โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำร

จริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคมและคุณภำพชีวิตตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
๒๓ โครงการตามพระราชด าริ เพ่ือจัดกิจกรรม

เนื่องในโครงการ
ตามพระราชด าริ 

ต าบลบ้านไร่ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๓๖,๕๐๐ ร้อยละของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

หน่วยงานได้
ด าเนินการตาม
โครงการพระราชด าริ 

ส านักปลัด 

๒๔ โครงการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ
แผนพัฒนาชุมชน  

เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน 

ประชาชนท้ัง ๑๖ หมู่บ้าน
ในต าบลบ้านไร่  

๕,๓๗๐ ร้อยละของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับการ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน   

ส านักปลัด 

๒๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  

เพ่ืออุดหนุน
อาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ   

ศูนย์พัฒนาเด็กต าบลบ้าน
ไร่   ทั้ง ๕ ศูนย์  

๙๐๕,๔๐๐ ร้อยละของเด็กได้มี
อาหารกลางวันที่มี
ประโยชน์รับประทาน 

เด็กเล็กมีอาหารกลาง
วันที่มีประโยชน์
รับประทานทุกคน  

กองการศึกษา 
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ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำร

จริง(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำร

จริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย   
๒๖ โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

ต าบลบ้านไร่  
เพ่ือฝึกอบรม
อาชีพเสริม  
ให้กับเกษตรกร
ต าบลบ้านไร่   

ฝึกอบรมอาชีพเสริม  
จ านวน  ๑  กลุ่ม  

๒๐๐,๒๔๐ ร้อยละของเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความสามารถ 
และน าไปประกอบ
อาชีพเสริมได้  

ท าให้เกษตรกร มี
อาชีพเสริม  สามารถ
เพ่ิมรายได้ให้กับ
ครอบครัว  

กองสวัสดิการ 

๒๗ โครงการกีฬาต้านยาเสพติด เพ่ือส่งเสริมให้
เยาวชนห่างไกล
ยาเสพติด 

ประชาชนท่ัวไปและ
เยาวชนต าบลบา้นไร่  

๔๐๘,๒๑๔ ร้อยละของจ านวน
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติดลดน้อยลง  

ประชาชนทั่วไปและ
เยาวชนห่างไกลยาเสพ
ติด 

กองการศึกษา 

๒๘ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลส าคัญ  

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนในการ
เดินทางในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ   

จุดบริการ  จ านวน ๒ จุด  
บริเวณสามแยกบ้านไร่   
และสามแยกบ้านหนอง
ใหญ่  

๓๕,๙๙๐ ร้อยละของอุบัติเหตุใน
พ้ืนที่ลดลง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน  

ส านักปลัด  

รวม ๓,๘๗๐,๗๑๔    
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   ๓.๑.๓ ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อุดหนุนให้โรงเรียนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไร่ (สพฐ)  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชนองค์กรการกุศล  เป็นหน่วยด าเนินการ(แบบ ผ.๐๒)     

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่
ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๑ อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ
โรงเรียน (สพฐ.) ในต าบลบ้านไร่  

เพ่ืออุดหนุนอาหาร
กลางวันส าหรับ
โรงเรียน (สพฐ.)ใน
เขตต าบลบ้านไร่  

โรงเรียน (สพฐ.)  
ในเขตต าบลบ้านไร่ 
จ านวน  ๑๑  
โรงเรียน 

๒,๓๒๗,๐๐๐ ร้อยละของเด็กได้
มีอาหารกลาง
วันที่มีประโยชน์
รับประทาน  

นักเรียนมีอาหาร
กลางวันที่มี
ประโยชน์
รับประทานทุก
คน 

กองการศึกษา โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.  
ทั้ง ๑๑  
โรงเรียน  

รวม ๒,๓๒๗,๐๐๐  
    
  ๓.๒  ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน  ๒๕๖๑ 
     ๓.๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
    ๓.๒.๒ ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยด าเนินการ(แบบ ผ.๐๑)   
    ๓.๒.๓ ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรประชาชนองค์กรการกุศล  เป็นหน่วยด าเนินการ(แบบ ผ.๐๒)  
    ๓.๒.๔ ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(แบบ ผ.๐๓) 
    ๓.๒.๕ ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด.......(แบบ ผ.๐๔)  
    ๓.๒.๖ ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัด.......(แบบ ผ.๐๕) 
    ๓.๒.๗ ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ(แบบ ผ.๐๖)  
    ๓.๒.๘ ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.๐๖) 
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