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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล 

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

                                ********************************* 
  ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท. สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) ข้อ 29 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี 

  ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล จึงขอประกาศผลการ
ด าเนินงานจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการ
บริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล รายละเอียดตามสิ่งที่แนบท้ายประกาศนี้ 

  ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีลทราบ 
เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ในระยะต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่   29  ธันวาคม 2565 

            
(นายสุรกิจ ชัยกล้าหาญ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล 
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ค าน า 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ สภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล จึงได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่า
รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาต าบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล  
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สารบัญ 

เรื่อง 
ส่วนที่ 1 

บทน า 
ส่วนที่ 2 
 แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
ส่วนที่ 3 
 ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา 
ส่วนที่ 4 
 สรุปรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ส่วนท่ี 1 
 
 

 

ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาก าหนด
ไว้ดังนี้ 
  ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลท้องถิ่นประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ ซึ่ง
ตามระเบียบข้อ 28 นี้ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล ประกอบด้วย 

1. นางพรพิมล ทองกุญชร สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2  กรรมการ 
2. นางปราณีต ไม้เนียม   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4  กรรมการ 
3. นายธงไชย ปานพิพัฒน์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8  กรรมการ 
4. นาย ชัยชนะ ปทุมานนท์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
5. นางณฐัพร ชัยกล้าหาญ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขุมทอง(เจริญราษฎร์นุกุล)  กรรมการ 
7. ท้องถิ่นอ าเภอวิเศษชัยชาญ     กรรมการ 
8. ผู้อ านายการกองช่าง      กรรมการ 
9. ผู้อ านายการกองสาธารณสุขฯ     กรรมการ 
10. นายชุมแสง ยินดี  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
11. นายวินัย ส าแดงฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3)  รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
พร้อมทั้งประกาศผลรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

ที่มาและความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือ 
ร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยึดขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด
ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลรายงานผลการด าเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน     
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 

 

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้อถิ่น มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นผลการ
ด าเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัด
หรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีลนี้ จะยึดตาม
ระบบข้อมูลสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ (e-plan) มา
เป็นเครื่องมือหลักในการด าเนินการติดตามประเมินผล เนื่องจาก e-plan เป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโยลีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน มีการก าหนดระยะเวลา เป้าหมาย และ
งบประมาณชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย 
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วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา ยึดม่ันแนวทาง”การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี” มุ่งพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล          
ให้มีความเจริญก้าวหน้า เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

ส่วนท่ี 2 
 

 

 

 
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แนวทางการพัฒนา: 1.1) การพัฒนาด้านคมนาคมและการขนส่ง 
 1.2) การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
                                     1.3) การพัฒนาด้านระบบจราจร 
 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
          แนวทางการพัฒนา:   2.1) การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       2.2) การพัฒนาด้านก าจัดวัชพืช ขยะ และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ 
 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
          แนวทางการพัฒนา:  3.1) การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ชุมชน 
       3.2) การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย 
       3.3) การพัฒนาด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       3.4) การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
       3.5) การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนา:   4.1) การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

       4.2) การพัฒนาด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของ     
                                  องค์การบริหารส่วนต าบล 

       4.3) การพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
       4.4) การพัฒนาด้านรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
       4.5) การพัฒนาด้านการบ ารุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
       4.6) การพัฒนาด้านการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
       4.7) การพัฒนาด้านการปรับปรุงระเบียบและเอกสารขององค์การบริหาร  
                                     ส่วนต าบล 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
แนวทางการพัฒนา: 1) การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
       
 
  
 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
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พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารจัดการ
ที่ดี พัฒนาไผ่จ าศีลเป็นเมืองอัจฉริยะ 

2. จัดท า ส่งเสริม และพัฒนาด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ถนน ระบบไฟฟ้า ระบบประปาของหมู่บ้าน 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

3. พัฒนาปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบส่งน้ า แหล่งน้ า คูคลอง ติดตั้งเครื่องสูบน้ าพลังงานไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร 

4. ส่งเสริมการศาสนา ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีงามของประชาชนต าบลไผ่จ าศีล 

5. ส่งเสริมอาชีพ การค้า การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ 
6. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
7. ให้มีการประสานงานและเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. อนุรักษ์ รักษา ฟ้ืนฟู การจัดการทรพัยากรธรรมชาติภายใต้สิ่งแวดที่ดี 
9. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการตามแนวทางนโยบายรัฐบาล จังหวัด และแนวนโยบายของรัฐบาล 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 

1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ เอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีพของประชาชนในต าบลไผ่จ าศีล 
2. คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
3. คุณภาพชีวิต/รายได้ ของประชาชนในต าบลที่ดี 
4. การจัดการศึกษา การให้บริการด้านสาธารณสุข อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
5. อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ 
6. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
7.  องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล ที่ยึดหลักการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี 
 

นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล 
 

ที่ได้แถลงต่อสภา อบต. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 แบง่เป็น 10 ด้าน ดังนี้ 
1. นโยบายด้านการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
2. นโยบายด้านการเกษตร 
3. นโยบายด้านศาสนา 
4. นโยบายด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
5. นโยบายด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
6. นโยบายด้านการศึกษา สุขภาพ การกีฬา 
7. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
9. นโยบายด้านการท่องเที่ยว 
10. นโยบายไผ่จ าศีลเมืองอัจฉริยะ 
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ส่วนท่ี ๓ 
การติดตามและประเมินผล 

 

3.1 แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ 

ด าเนินการ 
ไม่มีการ 

ด าเนินการ 
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2. การจัดท าแผนการพัฒนาส่วนท้องถิ่น 
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.มีการก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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3.2 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

(เฉพาะปี 2565) 

จ านวนโครงการ 
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ 
(เฉพาะปี 2565) 

ร้อยละของ 
โครงการที่อนุมัติ 

งบประมาณ 
(เฉพาะปี 2565) 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 25 19 76 
2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 4 100 
3. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 37 32 100 
4. ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 9 7 77.78 
5. ตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 1 1 100 

รวม 76 63 82.89 
 

2. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ที่อนุมัติงบประมาณ 
(เฉพาะปี 2565) 

จ านวนโครงการที่ 
ด าเนินการได ้

(เฉพาะปี 2565) 

จ านวนโครงการ 
ที่อนุมัติงบประมาณ 
(เฉพาะปี 2565) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 19 30.16 5 17.24 14 41.18 
2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 6.35 2 6.90 2 5.88 
3. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 32 50.79 16 55.17 16 47.06 
4. ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 7 11.11 5 17.24 2 5.88 
5. ตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด 

1 1.59 1 3.45 1 2.94 

รวม 63 100 29 100 34 100 
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 ส่วนท่ี  ๔ 

 
 
 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีลมีโอกาสในการพัฒนา อยู่ใกล้อ าเภอ และมีองค์กรภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวก มีเส้นทางคมนาคมสะดวก เป็นเส้นทางผ่านระหว่างอ าเภอกับ
จังหวัดมีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 

 2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน ผู้น าชุมชน มีความรู้ 
ความสามารถ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริหารสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน ยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน คือ 
คนในวัยท างานคนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมือง ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียง
อย่างเดียวท าให้ขาดรายได้ ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆเพ่ือจ้างคนในท้องถิ่น 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ผลสัมฤทธิ ์
เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 

1 โครงการวางท่อระบายน้ าคสล.     
พร้อมบ่อพักน้ า หมู่ที่ 4 ต้นโพธิว์ิลเลจ 

200,000 198,000 2,000   

2 โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ าคสล.       
หมู่ที่ 5 (บริเวณสะพานบา้นใหม่) 

100,000 100,000 0   

3 โครงการวางท่อระบายน้ าคสล. พร้อม
บ่อพักน้ า หมู่ที่ 8 ถนนบ้านดอนปลา
สร้อย 

102,000 95,000 7,000   

4 โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ าคสล. พร้อม
วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
บริเวณถนนสายบา้นวิเศษชัยชาญ  
(ศาลาประจ าหมู่บ้าน) 

478,000 478,000 0   

5 โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ าคสล.    
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
4 อบต.ไผ่จ าศลี 

478000 478000 0   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับที ่ โครงการ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดงูานเพื่อเพิ่ม 

ศัยภาพการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3R 
ไม่สามารถด าเนนิการได้ เนื่องจาก สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (โควิด-19)  

ไม่มี 

2 โครงการก าจัดขยะย่อยสลายและสิ่งปฏิกูล เนื่องจาก สถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา่ 2019 (โควิด-19) ท าให้
ด าเนินการได้ไม่เต็มที ่

ไม่มี 

3 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์และก าจัดวัชพชืใน
ต าบล 

เนื่องจาก สถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา่ 2019 (โควิด-19) ท าให้
ด าเนินการได้ไม่เต็มที ่

ไม่มี 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

ล าดับที ่ โครงการ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
4 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ ศาสนา 

และ สถาบันพระมาหกษัตริย ์
ไม่สามารถด าเนนิการได้ เนื่องจาก สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (โควิด-19) 

ไม่มี 

5 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลวันส าคัญ 

1. ไม่มีเจ้าหน้าที่ ๆไม่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือประชาชน
กรณีเกิดอุบัติเหตุ 
2. ขาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอุบัติเหตุ 

1. ควรประสานงานหน่วยงานราชการที่
เก่ียวข้องในพื้นที่ เช่น สถานีต ารวจ,รพสต
,อสม.มาร่วมกิจกรรม 

6 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา้ 

1. จ านวนประชากรไม่แนน่นอน 
2. ประชากรสนุัขจรจัดไม่สามารถฉีดยาได้ครบทุกตัวเนื่องจากจับยาก 
3. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการร่วมกันคุมก าเนิด 

1. เพิ่มการประชาสัมพนัธ์ในการร่วมกัน
คุมก าเนิดและป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบา้
ให้มากข้ึน 

7 โครงการส่งเสริมและพฒันาทักษะฝีมือด้าน
อาชีพ 

1. เนื่องจากสถานการณโ์ควิด จัดกิจกรมได้ไม่สมบูรณ์และผู้ร่วมกิจกรรม
น้อย 

ควรหากิจกรรมที่มีความหลากหลาย และ
มีควาเหมาะสมกับช่วงวัยของผูร้่วมโครงการ 

8 โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรสัโคโรนา่ 2019 จัดกิจกรรมได้ไม่สมบูรณ์ ไม่มี 
9 โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเท่าที่ควร เพิ่มประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี ้
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ โครงการ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
10 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต ์ เนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรสัโคโรนา่ 2019 ไม่มี 
11 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตา่งๆ เนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรสัโคโรนา่ 2019 ไม่มี 
12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานตาม

อ านาจหนา้ที่ในองค์กร 
เนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรสัโคโรนา่ 2019 ไม่มี 

13 โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รกัการอ่าน เนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรสัโคโรนา่ 2019 ไม่มี 
14 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรสัโคโรนา่ 2019 ไม่มี 
15 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรสัโคโรนา่ 2019 ไม่มี 
16 โครงการป้องกันและแกป้ัญหาการตั้งครรภ์ก่อน

วัยอันควร 
เนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรสัโคโรนา่ 2019 ไม่มี 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 

ล าดับที ่ โครงการ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
17 โครงการเพิ่มประสิทธิจดัเก็บรายได้ 1.ยานพาหนะในการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ไม่เอ้ืออ านวย ควรปรับปรุงหายานพาหนะให้เพียงพอ 
18 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยป์ฏิบัติการร่วมใน

การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

กิจกรรมอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอวิเศษชัยชาญ ไม่มี 
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เกณฑ์ในการพิจารณา :  

สรุปข้อมูลปัญหาพร้อมทั้งน าไปพิจารณาร่วมกับข้อมูลอ่ืน ๆ ก่อนหน้านี้ เพ่ือน าไปอธิบายถึงสาเหตุ    
ที่การด าเนินงานไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนด ตลอดจนเป็นข้อมูล ส าหรับที่จะใช้ในการปรับปรุง
แก้ไขให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
พบว่า มีปัญหาในการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดังนี้ คือ 
1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีจ านวนมาก จึงไม่สามารถ

ด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม 
2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคม ยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหา ความต้องการของ

คนส่วนใหญ่ได ้
3. การปฏิบัติงานตามแผนยังคงมีความคลาดเคลื่อนโครงการที่น ามาบรรจุในแผนบางโครงการยังไม่มี

ความชัดเจนท าให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการบ่อยท าให้การติดตามประเมินผลคลาดเคลื่อน 
4. แผนยังไม่มีความส าคัญในระดับการปฏิบัติมีการบรรจุโครงการมากเกินไปเมื่อเทียบกับงบประมาณ

ที่มีอยู่จึงไม่สามารถปฏิบัติตามแผนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ 
5. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความ

ต้องการของประชาชน จึงท าให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า 
6. ขาดการประสานงานในการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
1. อบต.ไผ่จ าศีล ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนใน

ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแขตงให้กับท้องถิ่น 
2. โครงการบรรจุในแผนพัฒนาควรจัดลาดับความส าคัญของโครงการและให้มีความสัมพันธ์ใกล้เคียง

กับงบประมาณของ อบต.ไผ่จ าศีล 
3. บุคลากรส่วนราชการของหน่วยงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนและการปฏิบัติตาม 

แผนพัฒนาโดยเคร่งครัด 
4. อบต.ไผ่จ าศีล ควรให้ความส าคัญในการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
5. อบต.ไผ่จ าศีล ควรแจ้งรายงานโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ไผ่จ าศีลทราบ ในห้วงเวลาที่ผู้รับจ้างกาลังด าเนินการในแต่ละโครงการเพ่ือให้
คณะกรรมการได้มีส่วนในการตรวจสอบโครงการ 
 
                            **************************** 
 
 
 
 
 
 


