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คำนำ 

   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6   ข้อ 28  กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตลอดจนรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น   ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน   นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว   
 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญ   เนื่องจากการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
ต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผล  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะได้ทราบถึง
ผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา   ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค  ความสำเร็จและความล้มเหลวของการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   เป็นการวัดผลการดำเนินงานว่า  สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของการพัฒนาหรือไม่   เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาต่อไป   

  ดังนั้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามระเบียบฯ  ดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  จึงได้
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 1  ตุลาคม  2562 - 30 
กันยายน  2563)  เพ่ือเป็นการติดตามผลการดำเนินงานรับทราบ  ปัญหา  อุปสรรค   และความพึงพอใจของประชาชนใน
ท้องถิ่น   อีกทั้งใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินใจ   บริหารจัดการทรัพยากร  และกำหนดทิศทางการ พัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง   
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บทที ่๑ 
                                                          บทนำ 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  หมวด ๖  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลเองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนด
ขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี 

1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 การติดตามและประเมินผล เป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
สามารถชี้ถึงผลการดำเนินงานและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้เป็นไปโดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
จำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย 
 การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่  โดยที่ “การ
ติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับ
การดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการทำงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแล้ว 
ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าเกินที่กำหนดไว  กลุ่มเป้าหมายหลักของ
โครงการไมได้รับประโยชนหรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาใน
การตรวจสอบ เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชนจาก
โครงการ ในทางตรงข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนการดำเนินงานด้าน
ต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การ
ติดตามประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน เป็นต้น ดังนั้น 
การติดตามจึงเป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการดำเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
แผนดำเนินงานว่า ได้ปฏิบัติตามท่ีกำหนดรายละเอียดไว้หรือไม่ มีความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากรหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ เพ่ือ
ทราบความก้าวหน้าของกิจกรรมหรือโครงการดังกล่าว เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในการที่จะพิจารณาตัดสินใจสั่ง
การตามสมควรต่อไป เพ่ือให้โครงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 ในส่วนของ “การประเมินผล” (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน   โครงการ 
ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไวได้มีการปฏิบัติหรือไม 
อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสูความสำเร็จของแผนงานที่
กำหนดไวหรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคลองกับการใช้ทรัพยากร 
(งบประมาณ) เพียงใด  
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 ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง
และการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ 
โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเท่ียงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
1. เพ่ือให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถตอบสนองความ

ต้องการและปัญหาของประชาชนได้ 
2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
3. เพ่ือนำไปทบทวนการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
4. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นในการวางแผนพัฒนาต่อไป 

1.3 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
1. ทำให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและแก้ไขปัญหาได้

ทันท่วงที เพื่อนำไปสู่การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวางแผนงานหรือโครงการได้ตรงเป้าหมาย แก้ปัญหาได้ถูกจุดและ

พัฒนาได้ตรงตามนโยบายที่วางไว้ 
3. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นกลไกสำคัญที่จะมุ่งไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาท้องถิ่น 
4. ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ เมื่อ

เริ่มวางแผนใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูลที่ชัดเจน เที่ยงตรงและเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหาร
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
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บทที่ ๒ 
แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

 จุดมุ่งหมายสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คือ การติดตามและประเมินว่า มีการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด ผลเป็นอย่างใด เพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สมมติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้ จำเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละกลยุทธ์ก่อน เพ่ือนำไปสูการวัด
ความสำเร็จของแต่ละโครงการ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่
ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ทั้งนี้ ในขั้นต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง อันจะนำมาสูบทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดข้ึน 

2.1 องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  หมวด ๖  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน 
5. ผู้ทรงคณุวุฒิทีผู่้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่

เลขานุการของคณะกรรมการกรรมการตามข้อ ๒๘  ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได้ 
ข้อ ๒๙  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(4) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

2.2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีข้ันตอนในการดำเนินการ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ ๑  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุม เพื่อกำหนดกรอบแนวทาง

และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
1.1 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจกำหนด

แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่กำหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดำเนินกิจกรรมหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมี

การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
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(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำ

กิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม 
(7) การประเมินผลกระทบ (Impact) เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจนำแนวทางท้ังหมดที่กำหนดมาใช้หรือ
อาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความ
สอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะพิจารณา 

1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อาจกำหนดแนวทาง ดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness 
Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ ๒  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ ๓  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่ม
โครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

ขั้นตอนที่ ๔  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและผลการ
ติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 
๑๕ วันและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๓๐ วัน อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 
 ขั้นตอนที่ ๕  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะใน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ 

2.3 แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 

มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวนัที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดย 

(1) พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ โดย
ดำเนินการให้เสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัย
หนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติ 

(2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
สามารถนำเอาแบบสำหรับการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และเป็น
ข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยแบบสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ มีดังนี้ 
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(๒.๑) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม/โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต (Outputs) และผลกระทบ (Impacts) อันจะช่วยในการ
วิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไป เงื่อนไขสำคัญของตัวแบบตัวบ่งชี้
การปฏิบัติงาน ก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Key Stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการ
สร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป 

(๒.๒) แบบบัตรคะแนน  (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนนของ Kaplan & Norton เป็นแนวคิด
ที่เชื่อว่า การทำความเข้าใจองค์กร ตลอดจนภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กรสามารถเห็นได้จากผลลัพธ์และการปฏิบัติงานที่
เกิดขึ้น ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวัดประสิทธิผลโดยจะพิจารณาจากการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการ
ทำความเข้าใจถึงภาพรวมขององค์กรหรือระบบต่างๆ ขององค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร โดยใช้เป็นกรอบ
การวัดและประเมินผลระบบปฏิบัติงานด้วยการมององค์รวมหรือภาพรวมที่ เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งสามารถแบ่งเป็ น
องค์ประกอบย่อยๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านลูกค้าหรือผู้รับบริการ ด้านกระบวนการภายในองค์กร และด้านนวัตกรรมและการ
เรียนรู้ ตัวแบบ Scorecard จึงสามารถช่วยองค์กรสามารถพัฒนา เชื่อมต่อและปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ได้การนำตัว
แบบ Scorecard แบบใหม่ หรือ BSC เป็นการมุ่งเน้นความสำคัญของคุณค่าสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการสู่ความเป็น
เลิศ การปรับปรุงให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 

(๒.๓) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์  (Result Framework Model ; RF) เป็นตัวแบบที่สอดคล้องกับการทำ
แผนกลยุทธ์อย่างมาก ลักษณะของตัวแบบนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยจะพิจารณาว่าแผนกับการปฏิบัติที่
เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ อันดูได้จากผลระยะกลาง (Intermediate Result ; Irs) ต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนดไว้หรือไม่ การกำหนดเป้าหมายและผลระยะต่างๆ ไว้ก่อนล่วงหน้าเช่นนี้ ทำให้สามารถนำไปพัฒนากลยุทธ์การ
ดำเนินการต่อไปได้ รวมทั้งยังสามารถใช้เป็น เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลได้อีกด้วย 

(๒.๔)  แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ถือเป็นตัวแบบหนึ่งที่ค่อนข้างแพร่หลายในการประเมินผล ซึ่ง
ตัวแบบดังกล่าวจะช่วยให้การประเมินมีความสอดคล้องระหว่างปัจจัยนำเข้ากระบวนการและผลลัพธ์ กับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน กิจกรรม โครงการนั้นๆ ตลอดจนมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ทั้งในลักษณะ Formative และ Summative 
โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะเก่ียวข้องกับการประเมินถึงบริบท ( Context) การดำเนินการ (Implementation) และผลที่เกิดข้ึน 
(Outcomes) ตลอดจนครอบคลุมไปถึงผลลัพธ์ ผลที่เกิดขึ้นและผลกระทบ  

(๒.๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process Performance Measurement System ; PPMS) 
ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัวแบบตัวบ่งชี้การ
ปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพ่ือที่จะนำไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการ
วัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันนำไปสู่การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียน
ที่เกิดขึ้นต่อไป  

(๒.๖) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น  (Problem -Solving 
Method) การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น ถือเป็นวิธีการประเมินที่สำคัญอีกวิธีการหนึ่ง 
เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะเน้นที่การนำความรู้ที่มีอยู่กลับมาใช้ (Reusable Knowledge) ให้เกิดประโยชน์ ขณะเดียวกันถือ
เป็นการทดสอบความรู้ที่มีอยู่ว่าเหมาะสมหรือสามารถใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ ซึ่งในทางภววิทยา (ontology) 
แล้วถือเป็นการแสวงหาความรู้ที่ค่อนข้างท้าทาย เพราะเป็นทั้งการตรวจสอบองค์ความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่การนำ
วิธีการแก้ปัญหามาใช้ในการประเมินแผนจึงถูกออกแบบให้มีลักษณะของการประเมินเชิงวิเคราะห์แผนและรูปแบบของ
เนื้อหางานเก่ียวกับการวิพากษ์แผน ซึ่งจะใส่หรือนำเข้าไปใช้ในการประเมินแผนนั้นๆ 

(๒.๗) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) เป็นวิธีการประเมินที่ให้ความสำคัญ
กับการกระทำ ทั้งในรูปของการกระทำหรือการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม/โครงการหรือแผนงานนั้นๆ โดยมุ่ง
สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งยังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมติดตามและ
ประเมินผลของโครงการนั้นๆ อีกด้วยการประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วนร่วมจึงมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นและ
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มุมมองของภาคประชาชนที่จะเข้าร่วมตอบสนองและกำหนดแผนงานของโครงการ ตลอดจนรูปแบบการดำเนินการ โดยเริ่ ม
ตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหา การวางแผน การปฏิบัติงานและการติดตามและประเมินผลที่เกิดขึ้น รวมถึงการสรุป
บทเรียนเพ่ือการถ่ายทอดความรู้ต่อไป นอกจากนี้ผลที่ได้ทั้งจากการติดตามและการประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้
กำหนดนโยบายอีกด้วย 

(๒.๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
ระบบ ทั้งผลในด้านบวก-ด้านลบ ผลที่เกิดขึ้นโดยที่ตั้งใจในระดับต่างๆ อันเกิดจากการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมที่กำหนดไว้ การประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทราบว่าผลการดำเนินอย่างกว้างขวาง เป็นระบบอันกระทบต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย โดยการประเมินผลกระทบจะเป็นการวัดถึงผลที่เกิดขึ้น (Outcomes) และผลกระทบต่างๆ (Impacts) 
ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการว่ามีผล หรืออิทธิพลอย่างไร ทั้งต่อปัจจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ทราบ
ถึงต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้ อันจะเป็นสิ่งที่ใช้กำหนดได้ต่อไปว่า  ควรจะมีการขยาย ระงับ เพ่ิมเติมกิจกรรม 
โครงการอะไร อย่างไร และนอกจากนี้การประเมินผลกระทบยังให้ทางเลือกในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

(๒.๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการ
ตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติ โดยตัวแบบดังกล่าวจะแสดงในรูปของตารางโดยที่ในแนวนอน
จะมีระดับแบ่งผลของความรุนแรง และแนวตั้งจะแสดงความถี่ที่เกิดขึ้น เพ่ือที่จะกำหนดอัตราสำหรับความบกพร่องหรือ
ความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัย โดยส่วนใหญ่แล้วตัวแบบดังกล่าวเป็นที่นิยมในทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจะใช้
เป็นตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของโรคหรือใช้ในการติดตาม เฝ้าระวังสุขภาวะหรืออุบัติการณ์ของโรคตามพ้ืนที่
ต่างๆ 

(๒.๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการกำหนดว่า 
ในขณะนั้นองค์กรมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา ซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร 
รวมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ โดยตัวแบบการประเมินตนเองมีขั้นตอนในการ
ดำเนินการ ดังนี้ (๑) ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร (๒) กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย (๓) 
กำหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง (๔) เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไปได้ (๕) กำหนดแผนงาน กิจกรรม 
โครงการ และ (๖) ดำเนินการ 

(๒.๑๑) แบบอ่ืนๆ เป็นแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ ๑ 
- ๑๐ หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 

การติดตาม (Monitoring) จะทำให้เราทราบได้ว่า ขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในระยะใดแล้ว 
ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่า การ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการดำเนินการในช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไวหรือไม่ แผนการดำเนินงาน
ประจำปีก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินการ 

การประเมินผล (Evaluation) ต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีสำคัญ ดังนี้ 

๑. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดำเนินงาน กิจกรรมจากเป้าหมายที่กำหนดตามแผนการประเมิน

ความก้าวหน้ามุ่งที่ตอบคำถามว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่ เป็นไปตาม
กรอบเวลาหรือไม่ และประสบกับอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๔ ประการ คือ 

(๑)  ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการวัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของโครงการว่า
บรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จำนวนแหล่งน้ำขนาดเล็กเพ่ือการเกษตร สัดส่วนปริมาณ
งานก่อสร้างเทียบกับเป้าหมายช่วงเวลาที่กำหนด 

(๒)  จำนวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆ มากมายจึงจำเป็นต้องมี
ตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจำนวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรม
พ้ืนฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริมในช่วงระยะเวลาอาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase) 
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(๓)  ทรัพยากรที่ใช้ในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซึ่งครอบคลุม
ด้านงบประมาณโครงการ ได้แก งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพันเงินงบประมาณและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณโครงการและอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลาในรูปของคนวัน (Man –month) 

(๔)  ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือระยะ เวลาอีก
เท่าใดจึงจะครบกำหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายด้านเวลา และ
เพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

๒. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
การประเมินประสิทธิภาพ เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ทีไ่ด้กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการดำเนินงานทรัพยากรที่ใช้

นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์  ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๔ ประการ คือ 

(๑)  สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่ายเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของโครงการเพ่ือให้
ได้ผลที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะใช้ได้กับการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและ
ประหยัดต้นทุนการผลิต 

(๒)  ผลิตภาพต่อกำลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการซึ่งนอกจาก
จะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการดำเนินการ
โครงการและจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกำลังคนที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมและการเพ่ิมเติมขีดความสามารถ
ของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 

(๓)  ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จำนวนครัวเรือนที่ได้รับ
การอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่ละ
ปี จำนวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 

(๔)  การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัดทรัพยากร
ทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำเนินโครงการ การตัดทอนขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผล
ต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปโภคการคิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม 

๓. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์ท่ีพิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยจากผลลัพธ์จากการ

ดำเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการประกอบด้วยตัวชี้วัด ๔ ประการ คือ 
(๑)  ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุเป้าหมาย

ส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรเป้าหมาย อาทิ 
การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 

(๒)  ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จโดยให้ความสำคัญกับมติการมีส่วนร่วม โดยสามารถ
อธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่ามีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความสำเร็จมากน้อยเพียงไร และโครงการจะ
ปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจากจำนวนประชากร ความถี่ระดับและกิจก รรม ซึ่ง
ครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนติดตามผล 

(๓)  ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของประชากรเป้าหมายที่
พึงพอใจกับบริการภาครัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ ระดับความพึงพอใจใน
มาตรการตามโครงการ 

(๔)  ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผล เพ่ือดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย
ด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของ
โครงการหรือไม่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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๔. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานในภาพรวม เป็น

ผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งผู้มุ่งหวัง ( Intended Impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง (Unintended 
Impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๓ ประการ คือ 

(๑)  คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาส ทางการศึกษา การมีงานทำ สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของครัวเรือนชุมชน 
โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดีหรือ
มาตรฐานการดำรงชีวิต 

(๒)  ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเองโดยเฉพาะวัตถุประสงค์
และมาตรการนโยบาย ผลประโยชนของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
โครงการ 

(๓)  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความสำคัญเรื่องการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม
ของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษา
สิ่งแวดล้อม จำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบธรรมชาติยิ่งขึ้น การปฏิบัติของยวด ยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การ
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้นและลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมที่มิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

๕. เกณฑ์ความสอดคลอง (Relevance) 
เกณฑ์การประเมินความสอดคลองมุ่งความสอดคลอง พิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความ

ต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กำหนดไวแต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจำเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่แท้จริง ตลอดจน
จะต้องตอบคำถามด้วยว่า แนวทางการพัฒนาและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงานสอดคลองกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้
หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ ๓ ประการ คือ 

(๑)  ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจำนวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งที่ได้รับ
การแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาตามความเร่งดวนตามความรุนแรงของ
ปัญหา 

(๒)  มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคลองกับการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็น
มาตรการระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการนำมาใช้ตลอดช่วงระยะ เวลาของการ
ดำเนินโครงการ และความสอดคลองกับปัญหาหลัก 

(๓)  ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่  อาทิ คำเรียกร้อง ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบประชากร
กลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชนจากการดำเนินโครงการหรือได้รับความเสียหายจากการดำเนินโครงการ 
ซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคลองในการดำเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากรเป้าหมาย 

๖. เกณฑ์ความย่ังยืน (Sustainability) 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องมาจากความสอดคลอง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของกิจกรรมว่าจะ

สามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยัง
หมายถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ ๓ ประการ คือ 

(๑)  ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ จำนวน
งบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณ เงินทุน
สำรอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จำนวนและขนาดกองทุนดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึง
ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 
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(๒)  สมรรถนะด้านสถาบัน เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานในการบริหารโครงการพัฒนาองค์กร
ประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับการมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ 
การวางแผนงานและบริหารโครงการและการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการดำเนินโครงการ 

(๓)  ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพ่ึ งตนเอง 
โอกาสและช่องทางในการขยายผลการดำเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสำเร็จด้วยดี ทั้งการขยายผลตามแนวราบ 
กล่าวคือ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจำนวนประชากรเป้าหมาย การขยายกำลังผลิตของโครงการเดิม และการขยาย
ผลในแนวดิ่ง ได้แก การขยายพ้ืนที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็น
ระดับชาติ 

๗. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ผลกระทบจากการ

ดำเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับประกันเรื่องความเป็นธรรม ความเสมอภาคความทั่วถึงใน
การรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๓ 
ประการ คือ 

(๑)  ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความสำคัญทุกกลุ่มย่อยในสังคม 
อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ำแกกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอ่ืน การจัดหาตำแหน่งให้กับผู้ว่างงาน
และผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แกประชากรทุกสาขาอาชีพ 

(๒)  ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความสำคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดที่มีความสำคัญมากข้ึนในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดำเนินโครงการให้ความเสมอภาคระหว่างเพศ หรือ
มีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศหรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างชาย/หญิง การ
ปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี 

(๓)  ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่นปัจจุบัน
และชนรุ่นอนาคต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรร/ใช้ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาด
ใหญ่โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านสังคม โดยคำนึง ถึงชนรุ่นอนาคต ซึ่งจะเป็นผู้
ได้รับผลกระทบจากการตัดสินและการดำเนินโครงการในปัจจุบัน 

๘. เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้าง (Externalities) 
เป็นเกณฑ์ท่ีสำคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันว่าการดำเนินโครงการไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย

หรือผลกระทบลบต่อสังคมหรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ ๓ ประการ คือ 
(๑)  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลจากการดำเนินการ โดย

เป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึนจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงก่อนทำโครงการเพ่ือให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสม และเป็นธรรมแกผู้เสียหาย 
เพ่ือเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ดำเนินโครงการ 

(๒)  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากโครงการ
พัฒนา ในลักษณะของผลกระทบภายนอก ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุน
ทางสังคมที่ต้องเสียไป อาทิ พ้ืนที่การเกษตรที่ต้องถูกน้ำท่วมเสียหายจากอุทกภัย 

(๓)  ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินโครงการและส่งผล
กระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการสูญเสียโครงสร้างแบบแผน
และวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอ้ืออาทร ความร่วมมือและความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดังเดิม 
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 เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการซึ่งครอบคลุมมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัดจะเป็นประโยชนใน
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และโครงการ โดยกำหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมาณเป็นตัวชี้วัดรวมของ
แต่ละแผนยุทธศาสตร์หรือโครงการต่อไป 

2.4 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนด
ช่วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจติดตามและประเมินผล พร้อมสำรวจความพึง
พอใจของประชาชนในการดำเนินโครงการ โดยให้ประชาชนกรอกแบบประเมินความพึงพอใจและประเมินผลโครงการ แล้ว
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อ
สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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บทที่ ๓ 
วิธีการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ที่ ๓๘๙/๒๕๕๙  ลงวันที่  
๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๙    ประกอบด้วย 

๑.   นางดวงแข      บรรจงปรุ สมาชิกสภา อบต.บ้านไร ่(ม.๒) ประธานกรรมการ 
๒.   จ.อ.ธนวุฒิ   พ่ึงกุศล หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ 
๓.   นางสุดใจ ทับทิมใส ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ 
๔.   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา  กรรมการ  
๕.   ผู้อำนวยการ รพ.สต.ตำบลบ้านไร่  กรรมการ  
๖.   นายแก่น ยี่จัตุรัส ประธานประชาคม (ม.๑) กรรมการ 
๗.   นายบุรี  บุตะเขยีว ประธานประชาคม (ม.๑๓) กรรมการ 
๘.   หวัหน้าอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๙.    กำนันตำบลบ้านไร่  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๑๐. นายพชร  อัครอังสุนาก สมาชิกสภาฯ (ม.๑๔) กรรมการ 
๑๑. นายบุญเรื่อง เปียกสันเทียะ สมาชิกสภาฯ (ม.๖) กรรมการ/เลขานุการ 
๑๒. นางลัดดาวัลย์      ทองแดง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ       ผช.เลขานุการ 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้กำหนดแนวทางและวิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาความสอดคลองของโครงการพัฒนากับ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพ่ือให้
เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ได้กำหนดไวและนำมาใช้เป็นกรอบในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา จัดทำเป็นรายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาในภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
๓.๑  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร ่จะประเมินจากเอกสาร รายงาน สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและแบบสอบถาม ดังนี้ 

(๑) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-laas) ในที่นี้หมายถึง  การติดตามผลการดำเนินงานของโครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ที่มีการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นๆ  และมีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณนั้น ๆ ตามยุทธศาสตร์ที่
กำหนด      

(๒) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพ่ือดูระดับ
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการ
ทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น 

(๓) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
จะต้องกำหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบ
เป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure 
interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูด
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สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตรอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และลำดับของข้อความ การดำเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการ
สัมภาษณ์กว้างๆ ที่เป็นสาระสำคัญที่ต้องการ การให้ได้ข้อมู ลการติดตามและประเมินผลโดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควร
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ๒ วิธี คือ 

(๒.๑)  การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของการสนทนา
ระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขอคำอธิบายเหตุผล และผลของ
ยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี สร้างความเชื่อถือไว้วางใจ
ในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย  

(๒.๒)  การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลักบางคนในหมู่บ้าน 
เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอ่ืนๆ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การ
วางแผน 

(๔) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกต เพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิด
อะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และ
กำหนดการดำเนินการสังเกต การสังเกต คือ การเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผั ส
หลายอย่างพร้อมๆ กัน เช่น ตาดูหูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพ่ือติดตามและประเมินผลในเชิง
คุณภาพนั้นการสังเกตจะกระทำควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
รอบด้าน สามารถนำมาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ในปรากฏการณ์ของ
ยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท 

(๓.๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชนหรือหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้มีลักษณะเด่น 
คือ 

-  มีเป้าหมายเพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด  
-  มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดข้ึนในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด และชัดเจนมากที่สุด 
-  เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด 
-  ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 
-  ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน 
-  จดบันทึกอย่างละเอียด 

(๓.๒)  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม หมู่บ้าน/ชุมชน
นั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกตและผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็
ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต 

 (๕) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร 
ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.๒  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร ่ได้กำหนดแนวทางและวิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ร่วมประชุม เพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนา โดยจัดทำแบบการติดตามและประเมินผลเพื่อใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนา ดังนี้ 
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- แบบท่ี ๑ : แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ภาคผนวก ก) เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร ่โดยจะทำการประเมินหลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไรไ่ด้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

- แบบท่ี ๒ : แบบติดตามผลการดำเนินงาน (ภาคผนวก ข) เป็นแบบประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร ่โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการดำเนินงานทุกปี อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 

- แบบท่ี ๓ : แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ (ภาคผนวก ค) เป็นแบบประเมินตนเอง มี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านไร่ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดต่างๆ ตามความเหมาะสมของโครงการและมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและ
ประเมินผลทุกปี อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 

- แบบท่ี ๔ : แบบประเมินความพึงพอใจ (ภาคผนวก ง) เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 
ผู้รับบริการหรือผู้เข้าร่วมโครงการต่อการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านไรใ่นแต่ละโครงการ โดยจะทำการเก็บข้อมูลหลังสิ้นสุดโครงการ  

- แบบท่ี ๔/๑ : แบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวม (ภาคผนวก จ) เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของ
ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้เข้าร่วมโครงการต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไรใ่น
ภาพรวม โดยทำการเก็บข้อมูลหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

(2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
โครงการพัฒนาตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การสังเกต การสำรวจ การตรวจสอบ
เอกสาร การทดสอบ การวัดและการสัมภาษณ์ เป็นต้น ซึ่งสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ  

(3) รายงานผลและเสนอความเห็น/ข้อเสนอแนะ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการ
พัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วันและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๓๐ วัน อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(4) เมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ต้องทบทวนข้อมูลที่ได้
จากการติดตามและประเมินผล เพ่ือหาข้อสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นว่า ได้ผลเป็น
อย่างไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร และเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ตามแผนหรือไม่ บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ การประเมินในขั้นตอนนี้จะทำให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความสำเร็จและความ
ล้มเหลวของการปฏิบัติงานตามโครงการที่นำมาเป็นบทเรียน (Lessons learned) ที่จะช่วยในการตัดสินใจสำหรับโครงการ
ใหม่ๆ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาในปีถัดไปให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ ๔ 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  ได้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ระหว่างวันที่ ๑  ตุลาคม 
2562  – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) โดยใช้แบบรายงาน/แบบการประเมินการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิน่ ซึ่ง
ปรากฏผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร ่ดังนี้ 

4.1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 

 ประเด็นการประเมิน 
การดำเนินการ 

ผลการประเมิน มี ไม่มี 
ส่วนที่ ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.   มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น                             

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบา้นไร่ ตามคำสั่งองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ที่ ๓๘๗/๒๕๕๙ ลงวันท่ี  ๑๙  ตลุาคม  
๒๕๕๙  

๒.   มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้มีการ
ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เมื่อวันท่ี  7  พฤศจิกายน  2559   

๓.   มีการจดัประชุมอยา่งต่อเนื่องสม่ำเสมอ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ( 1 ตลุาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ 
กันยายน  ๒๕๖2)  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านไร่  มีการประชุม  ครั้ง  3  ดังนี ้

ครั้งท่ี ๑ : วันท่ี 7  พฤศจิกายน  2559   
ครั้งท่ี ๒ : วันท่ี 1  กุมภาพันธ์   2560  
ครั้งท่ี ๓ : วันท่ี 3  เมษายน   ๒๕๖0 

๔.   มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการ                     
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ที่ ๖๒๕/๒๕๕๗   
ลงวันท่ี  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗  

๕.   มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุน               
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านไร่ ไดม้ีการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เมื่อวันท่ี  26  ตลุาคม  2559   

๖.   มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคม
ท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านไร ่
และประชาคมท้องถิ่นได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เมื่อวันท่ี   7  พฤศจิกายน  2559   
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 ประเด็นการประเมิน 
การดำเนินการ 

ผลการประเมิน มี ไม่มี 
ส่วนที่ ๒  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.   มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาสำคญัของ

ท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้มีการรวบรวมข้อมลูและ

ปัญหา/ความต้องการสำคญัมาจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อ
คราวจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น เมือ่วันท่ี 7  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๘.   มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามา                       
มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  การจัดเวทีประคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้านและระดับตำบล ทำให้
ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการเสนอปัญหา/ความต้องการ
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๙.   มีการวิเคราะหศ์ักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)                 
เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ มีการวิเคราะหจ์ุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT)  

๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศนแ์ละพนัธกิจหลักของ
การพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้กำหนดวิสยัทัศน ์คือ 
“โครงสรา้งพื้นฐานครอบคลมุ  มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต  หมู่บ้าน
เข้มแข็ง  แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ  ยึดถือเศรษฐกิจพอเพียง”  

๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และพนัธกิจหลักของ
การพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ  

๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายการ
พัฒนา จำนวน ๑๐ ข้อ  

๑๓. มีการกำหนดเป้าหมาย/เป้าประสงค์ของ   
การพัฒนาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ มีการกำหนดเป้าประสงค์ของ   
การพัฒนาท้องถิ่น แสดงไว้ในแบบ ยท.๐๒ 

๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและ              
แนวทางการพัฒนา 

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ ๗ 
ยุทธศาสตร์  ๒๒ แนวทางการพัฒนา  

๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไรม่ีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจ์ังหวัดชัยภูมิ  ดังท่ีแสดง
ไวใ้นแบบ ยท.๐๑ 

๑๖. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) วันท่ี  10  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เมือ่วันท่ี 14 พฤศจิกายน  
๒๕๕๙ 

๑๗. มีการจดัทำบัญชีกลุม่โครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านไร่บ้านไร่ มีการจัดทำบัญชีโครงการพัฒนา (แบบ 
ผ.๐๑) บัญชีประสานโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒) และบญัชี
สรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๓) 

๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการตดิตามและ
ประเมินผลแผนแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านไร่ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแผนแผนพัฒนา ตามแบบประเมินการติดตามและ
ประเมินผล ได้แก่  

(1) แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
(2) แบบติดตามผลการดำเนินงาน 
(3) แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ 
(4) แบบประเมินความพึงพอใจ 
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(1) การวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weaknes : W ) 
๑.  มีแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ   
๒.  มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์  
๓.  มีวิถีการดำเนินชีวิตของชาวญัฮกุรหรือมอญโบราณที่
ยังคงรักษาไว้และสืบต่อไป 
๔.  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
๕.  เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด  สามารถ
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้มากที่สุด 
๖.  มีอัตลักษณ์เฉพาะด้าน  ประเพณี  วัฒนธรรมและ
แหล่งเที่ยวธรรมชาติที่หลากหลายสามารถพัฒนาเพื่อสร้าง
รายได้ด้านการท่องเที่ยวได ้
๗.  มีความสามัคคี ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
ต่างๆ ในชุมชนอย่างดี 
๘.  มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาสู่สินค้า OTOP 
เพ่ือสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 
๙.  มีแผนพัฒนาตำบลและการบริหารงบประมาณเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจน 
 

๑.  บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ทั่วถึง 
๒.  ขาดความรู้/ผู้รู้ด้านภาษา/การท่องเที่ยว/อาชีพเสริม 
๓. งบประมาณมีจำนวนจำกัดและขาดการสนับสนุน
งบประมาณในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 
๔.  ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการทำลาย
สิ่งแวดล้อมท่ีเพ่ิมมากขึ้น 
๕.  บุคลากรและเจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู้  ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน   
๖.  แหล่งท่องเที่ยวอยู่ในเขตป่าสงวน  เขตอุทยาน
แห่งชาติ  ยากต่อการเข้าถึงและพัฒนา 
๗.  ชว่งฤดูฝนจะมีฝนตกหนักและในช่วงฤดูแล้งจะมี
สภาวะอากาศท่ีแล้งยาวนาน 
๘.  เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน  
๙.  ผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาเป็นรายได้เสริมยังไม่ได้รับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบ ทันสมัย  ตรงตามความ
ต้องการของตลาด 
๑๐. เกษตรกรยังต้องอาศัยธรรมชาติในการกำหนดผลผลิต 
และขาดอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม ทันสมัย 
๑๑.  ประชาชนยังมีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับต่ำ 
๑๒. ประชาชนส่วนมากอพยพแรงงานออกนอกพ้ืนที่ 
๑๓. มีพื้นท่ีพ้ืนที่รับผิดชอบมาก  ไม่สามารถบริการการ
พัฒนาได้ทั่วถึง 
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โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
๑.  เป็นพื้นที่ซึ่งจังหวัดชัยภูมิกำหนดให้เป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยว
หลักของจังหวัด 
๒.  มีการให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
๓.  ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ 
๔. นโยบายการกระจายอำนาจเป็นสาเหตุให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท  ภารกิจ  หน้าที่ 
และพัฒนาระบบบริหารงานของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
และมีระบบบริหารจัดการที่ดี 
๕.  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงาน
ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุน
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการ
อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู เผยแพร่  และถ่ายทอดวัฒนธรรม 
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 
 

๑.  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ  ในระดับ
ภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
๒.  เกิดปัญหาภัยแล้งยาวนาน  ทำให้ขาดแคลนน้ำอุปโภค 
– บริโภค ในช่วงฤดูแล้งและ ฝนจะตกหนักในช่วงฤดูฝนทำ
ให้เกิดปัญหาอุทกภัย  ดินโคลนถล่ม 
๓. แรงงานต่างด้าวก่อให้เกิดปัญหาสังคมในพ้ืนที่  ส่งผล
ให้เกิดปัญหาโรคติดต่อต่างๆ ปัญหาด้านสังคมต่างๆ 
เพ่ิมข้ึน 
๔. สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติถูกบุกรุก
เป็นจำนวนมาก 
๕.  ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
๖.ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ  ทำให้
ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่  และ
หันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 
๗.  มีปัญหาสุขภาพ  ปัญหายาเสพติด  ปัญหา
อาชญากรรม  เพ่ิมข้ึน 
๘.  มีการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรเพ่ือ
หวังผลตอบแทนในระยะสั้น 
๙. วิกฤติโลกร้อน ทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป 
ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรมที่ต้องพ่ึงธรรมชาติ 
๑๐. สภาวะการณ์ทางการเมืองที่ไม่ม่ันคง นโยบายรัฐบาล
ที่ไม่มีความต่อเนื่องส่งผลต่อการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(2) วิสัยทัศน์การพัฒนา 
จากการประชุมระดมความคิด สรุปสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงการ

วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร ่ได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ดังนี้ 

 
“โครงสร้างพ้ืนฐานครอบคลุม  มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต  ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ   ยึดถือ

เศรษฐกิจพอเพียง” 
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(3) พันธกิจ 

๑. จัดให้มีสาธารณูปโภค  สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่   
๒. จัดให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ  
๓. จัดให้มีการบำรุงรักษาถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมาและการเกษตร    
๔. พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในตำบลให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน   
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการท่องเที่ยว    
๗. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๙. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบล 
๑๐.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(4) จุดมุ่งหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 

๑.  เพ่ือให้ตำบลบ้านไร่  เป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
๒.  เพ่ือให้มีแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตรอย่างพอเพียง  
๓.  เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมในการสัญจรไปมาและการขนส่งส่งที่ได้มาตรฐานและถาวร 
๔.  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในตำบล  ให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
๕.  ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการท่องเที่ยว   
๗.  หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทำ และแก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมี     
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
๘. ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองได้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๙. พัฒนาและส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมในตำบลให้น่าอยู่  น่ามอง   
๑๐. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถตองสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
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(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แนวทางที่ ๑.๑ :  การก่อสร้าง พัฒนาปรับปรุง  ซ่อมแซม  บำรุงรักษา  ถนน   สะพาน รางระบายน้ำ 
ให้มีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและตามความจำเป็นเร่งด่วน 

แนวทางที่ ๑.๒ :  ก่อสร้างอา่งเกบ็น้ำ   ฝายน้ำล้น  ขุดลอกห้วย  หนอง  คลอง  บึง  ฯลฯ 
แนวทางที่ ๑.๓ :  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า  ไฟฟ้าสาธารณะ  ประปา  บาดาล  
แนวทางที่ ๑.๔ :  ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ / ติดตั้งและซ่อมแซมเสียงตามสาย  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : 
การพัฒนาด้านการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

แนวทางที่ ๒.๑ :  การพัฒนาและส่งเสริมสวสัดิการชุมชน   สังคม  และคณุภาพชีวิต  
แนวทางที่ ๒.๒ :  การพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา   กีฬาและนันทนาการ 
แนวทางที่ ๒.๓ :  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข  สุขภาพและอนามัย  
แนวทางที่ ๒.๔ :  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : 
การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย  

แนวทางที่ ๓.๑ :  การรักษาความมั่นคง    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
แนวทางที่ ๓.๒ :  งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภยั 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริม  การลงทุน  ด้าน
การเกษตรและการ
ท่องเที่ยว 

แนวทางที่ ๔.๑ :  พัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร  

แนวทางที่ ๔.๒ :  พัฒนางานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว   

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แนวทางที่ ๕.๑ :  งานด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  
การพัฒนาด้านศลิปะ 
วัฒนธรรม  จารตี
ประเพณี  และการสืบ
สานภูมิปญัญาท้องถิ่น    

แนวทางที่ ๖.๑ :  งานด้านการส่งเสริมศาสนา  ศลิปวัฒนธรรม  จารตีประเพณี   และการสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น   

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  
ด้านการพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร  

แนวทางที่ ๗.๑ :  พัฒนาคุณภาพการเมืองการบริหารใหไ้ดต้ามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดี  

แนวทางที่ ๗.๒ :  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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4.2 การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 

๑. การวางแผน 
ง. การวางแผน 
        อบต.บ้านไร่ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป 
      อบต.บ้านไร่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

โครงสร้างพื้นฐาน 758 0.00 746 0.00 728 356,648,100.00 755 436,756,700.00 732 414,757,700.00 

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

140 0.00 141 0.00 141 70,578,476.00 137 61,671,753.00 137 62,471,244.00 

การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายใน 

11 210,000.00 11 270,000.00 11 570,000.00 11 780,000.00 11 780,000.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการ
ลงทุนด้านการเกษตรและการ
ท่องเที่ยว 

33 60,000.60 33 0.00 33 7,753,000.00 32 7,053,000.00 32 6,453,000.00 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

112 0.00 110 0.00 109 28,094,500.00 110 36,443,000.00 109 29,088,000.00 

การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1 0 1 0 1 200,000.00 1 200,000.00 1 200,000.00 

การพัฒนาการเมืองการปกครอง
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

15 3,122,000.00 15 3,522,000.00 15 4,283,110.00 15 4,313,110.00 14 4,283,110.00 
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รวม 975 3,392,000.60 962 3,792,000.00 943 468,217,186.00 966 547,217,563.00 1,036 518,033,054.00 
 

จ. การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.บ้านไร่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน  59  โครงการ  งบประมาณ  3,912,095  บาท  สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

โครงสร้างพื้นฐาน 30 1,317,000.00 

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10 1,587,400.00 

การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 3 38,960.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว 4 229,360.00 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 610,000.00 

การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 102,000.00 

การพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 4 27,375.00 

รวม 59 3,912,095.00 
  

ง. การวางแผน 
        อบต.บ้านไร่ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำ
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป 
      อบต.บ้านไร่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

โครงสร้างพื้นฐาน 758 0.00 746 0.00 728 356,648,100.00 755 436,756,700.00 732 414,757,700.00 
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การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

140 0.00 141 0.00 141 70,578,476.00 137 61,671,753.00 137 62,471,244.00 

การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน 

11 210,000.00 11 270,000.00 11 570,000.00 11 780,000.00 11 780,000.00 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการลงทุน
ด้านการเกษตรและ
การท่องเที่ยว 

33 60,000.60 33 0.00 33 7,753,000.00 32 7,053,000.00 32 6,453,000.00 

การบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

112 0.00 110 0.00 109 28,094,500.00 110 36,443,000.00 109 29,088,000.00 

การพัฒนาด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1 0 1 0 1 200,000.00 1 200,000.00 1 200,000.00 

การพัฒนาการเมือง
การปกครองและ
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

15 3,122,000.00 15 3,522,000.00 15 4,283,110.00 15 4,313,110.00 14 4,283,110.00 

รวม 975 3,392,000.60 962 3,792,000.00 943 468,217,186.00 966 547,217,563.00 1,036 518,033,054.00 
 

จ. การจัดทำงบประมาณ 
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ผู้บริหารอบต.บ้านไร่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน  59  โครงการ  งบประมาณ  3,912,095  บาท  
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

โครงสร้างพื้นฐาน 30 1,317,000.00 

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10 1,587,400.00 

การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 3 38,960.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว 4 229,360.00 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 610,000.00 

การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 102,000.00 

การพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 4 27,375.00 

รวม 59 3,912,095.00 
  

   
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บ้านไร่ มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการแข่งขันกีฬาสาย
สัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตำบลบ้านไร่ 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้
เกิดการเรียนรู้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้าน
ไร่ จำนวน 5 แห่ง 

2. 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนในตำบลบ้านไร่ 

40,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือส่งเสริมให้กับประชาชนใน
ตำบลบ้านไร่ 

ประชาชนในตำบลบ้าไร่ 

3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพ โครงการส่งเสริมและพัฒนา 0.00 ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ ผู้สูงอายุในตำบลบ้านไร่ทั้ง 
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ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลบ้านไร่ สวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการ
สังคม 

ผู้สูงอายุและรักษาวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
และเพ่ือการพัฒนา 

16 หมู่บ้าน 

4. 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

1,027,400.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพ่ือรองรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็น
ค่าอาหารกลางวันและค่าจัดการ
เรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 
ศูนย ์

5. 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรีแม่บ้าน 

0.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มสตรีแม่บ้านและสามารถ
สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กลับ
กลุ่มสตรี 

กลุ่มสตรีแม่บ้านในตำบลบ้าน
ไร่ทั้ง 16 หมู่บ้าน 

6. 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการวันผู้สูงอายุ 0.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
ให้กับผู้สูงอายุและให้ลูกหลาน
แสดงออกซ่ึงความกตัญญู 

ผู้สูงอายุ 1000 คนในตำบล
บ้านไร่ 

7. 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการปันรักปันน้ำใจห่วงใย
ผู้สูงอายุและคนพิการตำบล
บ้านไร่ 

0.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และคนพิการ 

ผู้สูงอายุและคนพิการในตำบล
บ้านไร่ทั้ง 16 หมู่บ้าน 

8. 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การเกษตรตำบลบ้านไร่ 

300,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือฝึกอบรมเกษตรในตำบลบ้าน
ไร่ 

เกษตรในตำบลบ้านไร่ทั้ง 16 
หมู่บ้าน 

9. 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโครพิษสุนัขบ้า 

120,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนักสาธารณสุข 

เพ่ือดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าใน
ตำบลบ้านไร่ 

จัดสรรตามจำนวนสุนัขและ
แมวที่ส่งหลักฐานให้กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นตัว ๆ ละ 30 บาท 

 
10. 

 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพ

 
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน

 
100,000.00 

 
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 

 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

 
คณะผู้บริหาร ส.อบต.
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ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การจัดการขยะโดยชุมชนที่
ยั่งยืนของผู้บริหาร สมาชิก
พนักงานส่วนตำบล 

ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนักสาธารณสุข 

ในการจัดการขยะที่ยั่งยืน พนักงานส่วนท้องถิ่นและผู็นำ
ชุมชน รวม 100 คน 

11. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
(ซอยข้างวัด) หมู่ที่ 1 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
2000 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

12. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
(ซอย 5 นายวนาสันต์) หมู่ที่ 2 

113,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร 

13. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ใน
หมู่บ้าน (ซอยบ้านนางจันทรจิ
รา) หมู่ที่ 2 

136,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิม
มากขึ้น 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
1000 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

14. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
(บ้านผู้ใหญ่-ป่าชุมชน) หมู่ที่ 3 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิม
มากขึ้น 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
1000 เมตร หนา 0.10 
เมตร 

15. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
(เส้นหลังโรงเรียน-เขาน้ำทิพย์) 
หมู่ที่ 4 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิม
มากขึ้น 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
1700 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

16. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย
ใช้หินคลุก (เขาน้อย-วังอ้ายคง) 
หมู่ที ่5 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมามากขึ้น 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1000 เมตร หนา 0.05 
เมตร 

17. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
(เส้นมอวัด) หมู่ที่ 6 

332,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิม
มากขึ้น 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร 

18. โครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ไร่ 0.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
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นางประนอม-ไร่ลุงมี) หมู่ที่ 6 ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

สะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิม
มากขึ้น 

3000 เมตร 

19. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย
ใช้หินคลุก (สายแยกหมู่บ้าน-
วัดอินทรประดิษฐ์) หมู่ที่ 7 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิม
มากขึ้น 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
1500 เมตร หนา 1.15 
เมตร 

20. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
(สายไร่ยายปุ้ย) หมู่ที่ 11 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิม
มากขึ้น 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
3000 เมตร 

21. โครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
(ซอยบ้านยายเยาว์-บ้านยาย
พา) หมู่ที่ 12 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิม
มากขึ้น 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 เมตร 

22. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
(สายน้ำตกเทพทองคำ) หมู่ที่ 
13 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิม
มากขึ้น 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
3000 เมตร หนา 0.40
เมตร 

23. โครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย
ใช้หินคลุก ( สายแยกลาดยาง-
โนนสวรรค์เก่า) หมู่ที่ 13 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิม
มากขึ้น 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
3000 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

24. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ทางลงซอย และท้ายซอย (ซอย 
7) หมู่ที่ 14 

228,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิม
มากขึ้น 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร 

25. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย
ใช้หินคลุก (สายฝายงิ้วดำ-ฝาย
น้ำล้น) หมู่ที่ 14 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิม
มากขึ้น 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
3000 เมตร 

26. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
(ด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน) หมูที่ 

280,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิม

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 เมตร 
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15 ช่าง, สำนักการช่าง มากขึ้น 

27. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
(หมู่บ้าน-สะพานหนองตับเต่า) 
หมู่ที่ 15 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิม
มากขึ้น 

ระยะทาง 3000 เมตร กว้าง 
5 เมตร 

28. โครงสร้างพื้นฐาน 
โคงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
(สายดงอ้ายดำ-วังพะเนา) หมู่ที่ 
16 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิม
มากขึ้น 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
3000 เมตร 

29. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ทง
ทิศตะวันออก) หมู่ที่ 16 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิม
มากขึ้น 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 เมตร 

30. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ใช้
น้ำประปาอย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 1000 เมตร 

31. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการต่อเติมศาลาประชาคม
หลังใหม่ หมู่ที่ 7 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีศาลา
ประชาคมในการประชุมหรือ
กิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน 

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 
เมตร 

32. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล
หญ้าเทียม (หน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านวังกวาง) หมู่ที่ 14 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ออก
กำลังกายเพ่ือสุขภาพท่ีดีและ
ห่างไกลยาเสพติด 

จำนวน 1 แห่ง 

33. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีศาลา
ประชาคมในการประชุมหรือ
กิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน 

จำนวน 1 หลัง 

 
34. 

 
โครงสร้างพื้นฐาน 

 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ไร่
สุริยันต์ฟาร์มเยื้องลานมัน

 
0.00 

 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก

 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิม

 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
1500 เมตร หนาเฉลี่ย 
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ผู้ใหญ่หมู) หมู่ที่ 2 ช่าง, สำนักการช่าง มากขึ้น 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ จำนวน 3 จุด 

35. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
(เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 5 

228,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิม
มากขึ้น 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
1500 เมตร 

36. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
(เส้นบ้านโนนสวรรค์เก่า) หมู่ที่ 
7 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิม
มากขึ้น 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 
1000 เมตร หน้า 0.15 
เมตร 

37. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์หรือ
พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสูบ
น้ำดิบ หมู่ที่ 9 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้รลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกองทุน
บริหารกิจการน้ำประปา 

จุดที่ 1 ระปา อบต. จุดที่ 2 
สระบน จุดที่ 3 สระอนามัย 

38. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ตัวยูภายในหมู่บ้าน (ซอย 3) 
หมู่ที่ 8 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีรางระบาย
น้ำเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนในช่วงฤดูฝน 

ขนาดกว้าง 0.64 เมตร ลึก
ไม่น้อยกว่า 0.65 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 100 เมตร 

39. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ตัววี คสล.หมู่ที่ 13 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีรางระบาย
น้ำเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนในช่วงฤดูฝน 

ขนาดปากกว้าง 1.60 ม. ลึก 
0.40 ม. ยาว 378 ม. พร้อม
วางท่อระบายน้ำ 

40. โครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
(สายโนนสวรรค์เก่า) หมู่ที่ 7 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให่ถนนได้มาตราฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
คสล.2000 ตร.ม. 

41. 
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน 

โครงการซ้อมแผนและบรรเทา
สาธารณะภัย 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นการซ้อมแผนการบรรเทา
สาธารณะภัย 

กลุ่มตัวแทนนักเรียน
อาสาสมัคร อปพร.พนักงาน 
อบต 

42. การจัดระเบยีบชุมชน/สังคม โครงการป้องกันและลด 38,960.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ จุดบริการ 2 จุด 
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และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน 

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สำคัญต่าง ๆ เช่นปี
ใหม,่สงกรานต์ 

ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

ประชาชนใสการเดินทางช่วง
เทศกาลต่างๆ 

43. 
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน 

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือทบทวนความรู้ระเบียบละ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

อฟพร.ในพ้ืนที่ตำบลบ้านไร่ 

44. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การลงทุนด้านการเกษตร
และการท่องเที่ยว 

โครงการจัดงานประเพณีวัน
ลอยกระทงประจำตำบล 

102,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมสืบสารอนุรักษ์ปีะ
เพณีของไทย 

ประชาชน 16 หมู่บ้านใน
พ้ืนที่ตำบลบ้านไร่ 

45. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การลงทุนด้านการเกษตร
และการท่องเที่ยว 

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 0.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยา
เสพติด 

ประชาชนทั่วไปและเยาวชน
ตำบลบ้านไร่ 

46. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การลงทุนด้านการเกษตร
และการท่องเที่ยว 

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์อำเภอเทพสถิต 

23,360.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้ท้องถิ่นมี
ความสัมพันธ์กับประชาชนทั่วไป 

ประชาชนทั่วไปผู้นำหมู่บ้าน
ในตำบลบ้านไร่และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

47. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การลงทุนด้านการเกษตร
และการท่องเที่ยว 

โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการ
นักท่องเที่ยว 

206,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพ่ือบริการประชาชนและ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางสัญจรไป
มา 

แบบ 2 ห้อง ขนาด 9 ตาราง
เมตร หลังคากระเบื้องลอนคู่ 

48. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การลงทุนด้านการเกษตร
และการท่องเที่ยว 

โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนหันมา
สนใจในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่
ตามแนวเศษฐกิจพอเพียง 

ประชาชน 16 หมู๋บ้านใน
พ้ืนที่ตำบลบ้านไร่ 

49. การพัฒนาด้านการส่งเสริม โครงการตามแนวทาง 0.00 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ปฏิบัติ ประชาชน 16 หมู่บ้านใน
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การลงทุนด้านการเกษตร
และการท่องเที่ยว 

พระราชดำริ ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนักสาธารณสุข 

ตามแนวพระราชดำริ พ้ืนทีต่ำบลบ้านไร่ 

50. 
การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการขุดลอกสระน้ำ
สาธารณะ (คุ้มเขานางรักษ์) หมู่
ที่ 4 

210,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-
บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

กว้าง 7 เมตร ยาว 155 
เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 3 เมตร 

51. 
การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการขุดลอกคลอง (คลอง
ตาแก้ว) หมู่ที่ 10 

200,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค
บริโภคในการใช้อย่างพอเพียง 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
300 เมตร ลึก 2.50 เมตร 

52. 
การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการขุดลอกฝายบ้านสวน
สวรรค์ หมู่ที่ 12 

200,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-
บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกหน้าฝายกว้าง 25 
เมตร ยาว 30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
4 เมตร 

53. 
การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการขุดลอกสระ (สระ
น้ำท่าบน) 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค
บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขนาดสระน้ำ 50 เมตร ยาว 
60 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

54. 
การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการขยายสระน้ำ (บ่อ1) 
หมู่ที่ 8 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค-
บริโภค และใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 
140 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร 
พร้อมวางท่อ 3 จุด 

55. 
การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการขุดลอกฝายบ้านสวน
สวรรค์ หมู่ที่ 12 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค-
บริโภค และใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ขนาดกว้าง 15.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 
เมตร 

56. 
การพัฒนาการเมืองการ
ปกครองและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการตามนโยบายของรัฐ 27,375.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสนับานุนกิจกรรมตาม
นโยบายของรัฐ 

ตำบลบ้านไร่และหน่วยงานที่
เกยีวข้อง 

57. การพัฒนาการเมืองการ โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพ 0.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก เพ่ือเสริมสร้างวุฒิภาวะและ จำนวนผู้บริหาร พนักงาน 
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ปกครองและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ของผู้บริหารและพนักงานส่วน
ตำบล 

ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

ทักษะการทำงานอย่างเป็นทีม และสมาชิก อบต.จำนวน93 
คน 

58. 
การพัฒนาการเมืองการ
ปกครองและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดทำทบทวนเพิ่มเติมหรือ
ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
อปท. 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ประชาชนทั้ง16 หทู่บ้านใน
ตำบลบ้านไร่ 

59. 
การพัฒนาการเมืองการ
ปกครองและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน
ในตำบล 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม
จริยธรรม 

กลุ่มตัวแทนนักเรียนในเขต
ตำบลบ้านไร่ 

 

3. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.บ้านไร่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา   รวม  18  โครงการ จำนวนเงิน  3,706,095 บาท 
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน  18  โครงการ จำนวนเงิน  3,666,095  ล้านบาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

โครงสร้างพื้นฐาน 6 1,280,000.00 6 1,280,000.00 

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 1,587,400.00 5 1,587,400.00 

การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 1 38,960.00 1 38,960.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว 1 23,360.00 1 23,360.00 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 607,000.00 3 607,000.00 

การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 102,000.00 1 102,000.00 

การพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1 27,375.00 1 27,375.00 

รวม 18 3,666,095.00 18 3,666,095.00 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.บ้านไร่ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
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  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนในตำบลบ้านไร่ 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

2. 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,027,400.00 1,027,400.00 1,027,400.00 0.00 

3. 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรตำบลบ้านไร่ 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

4. 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า 

120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 

5. 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการอบรมและศึกษาดู
งานการจัดการขยะโดย
ชุมชนที่ยังยืนของผู้บริหาร 
สมาชิก พนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ้าง และ
ผู้นำชุมชนตำบลบ้านไร่ 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

6. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอย 5 นายวนา
สันต์) หมู่ที่ 2 

113,000.00 109,000.00 109,000 4,000.00 

7. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยบ้านนางจันจิรา) 
หมู่ที่ 2 

136,000.00 133,000.00 133,000.00 3,000.00 

8. โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน 332,000.00 305,000.00 305000.00 27,000.00 
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คสล. (เส้นมอวัด) หมู่ที่ 6 

9. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ทางลงซอย และท้าย
ซอย (ซอย 7) หมู่ที่ 14 

228,000.00 227,000.00 227,000.00 1,000.00 

10. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ด้านทิศใต้ของ
หมู่บ้าน) หมู่ที่ 15 

280,000.00 279,000.00 279,000.00 1,000.00 

11. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยกลางบ้าน) หมู่ที่ 
5 

228,000.00 227,000.00 227,000.00 1,000.00 

12. 
การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสำคัญ 

38,960.00 38,960.00 38,960.00 0.00 

13. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน
ด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว 

โครงการจัดงานประเพณี
วันลอยกระทงประจำปี 

102,000.00 102,000.00 102,000.00 0.00 

14. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน
ด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว 

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเทพ
สถิต 

23,360.00 23,360.00 23,360.00 0.00 

15. 
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการขุดลอกสระน้ำ
สารธารณะ(คุ้มเขานาง
รักษ์) หมู่ที่ 4 

210,000.00 209,000.00 209,000.00 1,000.00 

16. 
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการขุดลอก (คลองตา
แก้ว) หมู่ที่ 10 

200,000.00 199,000.00 199,000.00 1,000.00 

17. 
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการขุดลอกฝายบ้าน
สวนสวรรค์ หมู่ที่ 12 

200,000.00 199,000.00 199,000.00 1,000.00 
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18. 
การพัฒนาการเมืองการปกครองและการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการตามนโยบายของ
รัฐ 

27,375.00 27,375.00 27,375.00 0.00 
 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563 
อบต.บ้านไร่  เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ทัง้หมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.โครงสร้างพื้นฐาน 728 356,648,100.00 30 1,317,000.00 6 1,280,000.00 6 1,280,000.00 

2.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 141 70,278,476.00 10 1,587,400.00 5 1,587,400.00 5 1,587,400.00 

3.การจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 11 570,000.00 3 38,960.00 1 38,960.00 1 38,9600.00 

4.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว 33 8,153,000.00 4 331,360.00 1 23,360.00 1 23,3600.00 

5.การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 109 19,113,500.00 7 610,000.00 3 607,000.00 3 607,000.00 

6.การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 200,000.00 1 102,000.00 1 102,000.00 1 102,000.00 

7.การพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 15 4,283,110.00 4 27,375.00 1 27,375.00 1 27,375.00 

รวม 1,038 468,127,186.00 59 3,912,095.00 18 3,666,095.00 18 3,666,0950 
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บทที่ ๕ 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖2 
– ๓๐  กันยายน  ๒๕๖3) โดยอาศัยการตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต การสำรวจตามแบบประเมินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ สามารถสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไดด้ังนี้  

๕.๑  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (๑)  การติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ใช้แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
ดำเนินการครบทั้ง ๑๙ ข้อ 
 (๒) การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ใช้แบบติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖3 มี 943  
โครงการ งบประมาณ 459,046,186 บาท  (สี่ร้อยห้าสิบเก้าล้านสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) อนุมัติ
งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 จำนวน  59  โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ  18  
โครงการ คิดเป็นร้อยละ  1.91  ของจำนวนโครงการทั้งหมด 
 (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ใช้แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการใน
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 (ประกาศใช้
เมื่อวันที่ ๑9 กันยายน ๒๕๖2) โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ และใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือประเมินผลโครงการที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการแยกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 
  -  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ  ทั้งสิ้น  30
โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ  6  โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ  -  โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ   24  โครงการ          

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีโครงการที่
ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น  10  โครงการ  ดำเนินการแล้วเสร็จ  5  โครงการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  -   
โครงการ  ยังไม่ได้ดำเนินการทั้ง  5  โครงการ   

- ยุทธศาสตร์ที ่๓ ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบหมู่บ้าน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น 3 โครงการ  ดำเนินการแล้วเสร็จ  1  โครงการ   อยู่ระหว่างดำเนินการ  
-  โครงการ  ดำเนินการทั้ง   ๒  โครงการ   

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตร  และการท่องเที่ยว  มีโครงการที่ได้รับการ
อนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น 6 โครงการ  ดำเนินการแล้วเสร็จ  2  โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ   4  โครงการ     
  -   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีโครงการที่
ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น  6  โครงการ   ดำเนินการแล้วเสร็จ  3  โครงการ  ยังไม่ได้ดำเนินการทั้ง 3 โครงการ 

- ยุทธศาสตร์ที ่๖ ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีโครงการที่ได้รับการ
อนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น - โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ  

- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   มีโครงการ
ที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น 4 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ  3  โครงการ  
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๕.๒   ปัญหาและอุปสรรค 
(๑)  จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในหมู่บ้านหรือพ้ืนที่ดำเนินงานโครงการ โดยการใช้แบบสอบถาม/แบบประเมิน

ประกอบกับการสัมภาษณ์  พบว่า ประชาชนโดยทั่วไปยังไม่เข้าใจและไม่ให้ความสำคัญในการประเมินความพึงพอใจต่อการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเท่าที่ควร ส่วนใหญ่มองว่าเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ที่จะต้องทำการ
ตรวจสอบและประเมินผลโครงการมากกว่าประชาชนในพื้นท่ี 

(๒) งบประมาณในการบริหารจัดการและพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาท้องถิ่นและทันต่อความ
ต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรูสึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า อีกทั้งระยะเวลาในการจัดทำ
โครงการที่กำหนดตามแผนดำเนินงานไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานหรือปฏิบัติงานจริง ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผนที่กำหนดไว้ บางครั้งการดำเนินงานอาจไม่ครบตามแผนหรือเกิดความล่าช้า ไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้  

๕.๓  ข้อสังเกต / ขอ้เสนอแนะ 
(๑) ในการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ควรประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลล่วงหน้า ยกตัวอย่างเช่น โครงการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผู้รับเหมาหรือผู้ที่รับผิดชอบ
ควรมีการปิดป้ายประกาศหรือประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะลงมือดำเนินงาน เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ดำเนินการรับทราบและ
เข้าใจเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับเหมาหรือ
กิจกรรมที่ดำเนินงานอีกทางหนึ่ง  

(๒) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลบ้านไร่ อยากให้มีการตรวจสอบคุณภาพของดินลูกรังที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมถนน เนื่องจากบางครั้งผู้รับเหมาใช้ดินลูกรังที่มีปริมาณของหินลูกรังน้อยกว่าปริมาณดิน เมื่อเวลาฝนตกทำให้ถนนที่
ลงดินลูกรังนั้นกลายเป็นดินเหนียวหรือดินเลน ส่งผลให้เกิดปัญหาการสัญจรไม่สะดวก 

(๓) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ
หรือกิจกรรมให้ประชาชนทราบก่อนและหลังจัดทำโครงการหรือกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ 

(๔) ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นอกจากโครงการที่เกี่ยวกับการฝึกซ้อมระงับเหตุแล้ว ควรมีการ
ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันเหตุหรือการหลีกเลี่ยง เหตุที่จะทำให้เกิดสาธารณภัย พร้อมทั้งควรจัด
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันเหตุสาธารณภัยควบคู่กันไปด้วย 

(๕) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไรค่วรสร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคมถึงการเสนอโครงการหรือกิจกรรม
ให้สอดคลองกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่มากจนเกินศักยภาพองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านไร่ที่จะดำเนินการได้ จะทำให้การบริหารจัดการนั้นไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่พิจารณาแล้ว เห็นว่า การดำเนิน
โครงการหรือกิจกรรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่ที่การส่งเสริมและสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันรับผิดชอบ โดยองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านไร่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนและความ
เจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดยการพัฒนาที่เกิดข้ึนจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
 
 
 
 
 
 


