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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศลี 

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 

                                ********************************* 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีลได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1  (เดือนตุลาคม 2565 ถึง 
ธันวาคม 2565) โดยผ่านกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ จัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 
เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น      
(พ.ศ.2566 - 2570) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้   
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  1 มกราคม 2566 

          
(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 าเนิ นการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ สภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ   ทุกปี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล จึงได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 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. นางณัฐพร ชัยกล้าหาญ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขุมทอง(เจริญราษฎร์นุกูล)  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 

ท่ีมาและความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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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 าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน มีการก าหนดระยะเวลา เป้ าหมาย 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 ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาชุมชน 
       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 
       
 
  
 

 
                                  พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
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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 
 

 

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. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

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   

 
 
 
 
 

 

การติดตามและประเมินผล 
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3.2 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

(เฉพาะปี 2566) 

จ านวนโครงการ 
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ 
(เฉพาะปี 2566) 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 99 59.6 
2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 3.6 
3. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 45 27.1 
4. ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 15 9.0 
5. ตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 1 0.6 

รวม 166 100 
 

 
2. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ที่อนุมัติงบประมาณ 
(เฉพาะปี 2566) 

จ านวน ร้อยละ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 11 18.96 

2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    2 3.44 

3. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 40 68.96 

4. ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 4 6..89 

5. ตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 1 1.72 

รวม 58 100 
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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 างาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมือง ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียง
อย่างเดียวท าให้ขาดรายได้ ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆเพ่ือจ้างคนในท้องถิ่น 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ผลสัมฤทธิ ์
เป็นไปตาม

แผน 
ไม่เป็นไป
ตามแผน 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองรางกุ่ม หมู่ที่ 5 ต.ไผ่จ าศีล อ.วิเศษชยัชาญ 
จ.อ่างทอง 

482,800 - -   

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบา้นนางฉววีรรณ ปรุงสุข หมู่ที่ 2           
ต.ไผ่จ าศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

152,000 - -   

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายบา้นนายสามารถ บวัฉุน หมู่ที่ 7 ต.ไผ่จ าศีล 
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

110,000 - -   

4 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บริเวณคลองยางเต้ีย หมู่ที่ 6 ต.ไผ่จ าศีล            
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

312,600 - -   

5 โครงการก่อสร้างถนนดิน บริเวณแยกเขา้บ่อทรายยายแอ๋ว  หมู่ที ่1 ต.ไผ่จ าศีล   
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

313,500 - -   

6 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมประตูเหล็กปิดเปิด บริเวณปากทางเข้าบา้นผู้ชว่ย
ประสาน วันชยั  หมู่ที่ 4 ต.ไผ่จ าศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

122,700 - -   

7 โครงการขุดฝังท่อระบายน้ าพร้อมประตปูิด/เปิด    บริเวณทางเข้ารีสอร์ท ม.4    
ต.ไผ่จ าศีล อ.วิเศษชัยชาญ   จ.อ่างทอง 

96,000 - -   

8 โครงการขุดฝังท่อระบายน้ าพร้อมประตปูิด/เปิด บริเวณคลองรางกุ่ม ม.6        
ต.ไผ่จ าศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

80,000 - -   

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณถนนสาย บา้นอาจารย์สมสวย       
ต.ไผ่จ าศีล อ.วิเศษชัยชาญ  จ.อา่งทอง 

234,000 - -   

10 โครงการปรับปรุงซ่อมอซมผิวจราจรด้วยวัสดุดินลูกรัง บริเวณถนนสายบ้านนาย
วินัย-บ้านนางสมปอง เฟือ่งน้อย ต.ไผ่จ าศีล อ.วิเศษชัยชาญ  จ.อ่างทอง 

105,500     

11 โครงการวางท่อคอนกรีต คสล. รื้อพื้นเดิมและวางท่อ คสล. บริเวณสายคลองส่ง
น้ า-สะพาน อบต. ไผ่จ าศีล 

479,000     
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับที ่
 

โครงการ งบประมาณ 
  

เบิกจ่าย คงเหลือ ผลสัมฤทธิ ์
เป็นไปตาม

แผน 
ไม่เป็นไปตาม

แผน 
1 โครงการคลองสวยน้ าใส 10,000 - -   
2 โครงการปรับถูมิทัศน ์ 100,000 - -   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

ล าดับที ่
 

โครงการ งบประมาณ 
  

เบิกจ่าย คงเหลือ ผลสัมฤทธิ ์
เป็นไปตาม

แผน 
ไม่เป็นไปตาม

แผน 
1 โครงการปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ 10,000 - -   
2 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธ ี 10,000 - -   
3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล วนัส าคัญ 30,000 - -   
4 โครงการฝึกอบรม อพปร. 50,000 - -   
5 โครงการส่งเสริมและพฒันาทักษะฝีมือด้านอาชีพ 30,000 - -   
6 โครงการรักสุขภาพผู้สูงวยั ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส 20,000 - -   
7 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งครอบครัว 20,000 - -   
8 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 - -   
9 โครงการประชุมประชาคมการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิน่ 20,000 - -   

10 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

20,000 - -   

  



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

 

11 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 100,000 - -   
12 โครงการทุนการศึกษาส าหรับนกัเรียนยากจนและด้อยโอกาส 50,000 - -   
13 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)            

ศูนย์เด็กเล็ก อบต.ไผ่จ าศีล 
180,075 - -   

14 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจดัการเรยีนการสอน)       
ศูนย์เด็กเล็ก อบต.ไผ่จ าศีล 

59,500 - -   

15 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรยีน)              
ศูนย์เด็กเล็ก อบต.ไผ่จ าศีล 

7,000 - -   

16 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรการเรียน)            
ศูนย์เด็กเล็ก อบต.ไผ่จ าศีล 

7,000 - -   

17 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)            
ศูนย์เด็กเล็ก อบต.ไผ่จ าศีล 

10,500 - -   

18 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)            
ศูนย์เด็กเล็ก อบต.ไผ่จ าศีล 

10,500 - -   

19 ค่าจัดการศึกษาแบบ New Normal 10,000 - -   
20 โครงการปฐมนิเทศครผูู้ดูแลเด็กและผูป้กครอง 5,000 - -   
21 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 5,000 - -   
22 โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกและปลูกฝงัวินัยจราจร 5,000 - -   
23 โครงการสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรยีน 5,000 - -   
24 ค่าอาหารเสรมิ(นม)โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) 53,654 - -   
25 ค่าอาหารเสรมิ(นม) ศูนย์เด็กเล็ก อบต. ไผ่จ าศีล 63,067 - -   
26 เงินอุดหนุนส าหรับค่าอาหารกลางวัน 117,600 - -   
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27 โครงการสัตว์ปลอดโลกคนปลอดภัยจากพิศสุนัขบา้ 40,000 - -   
28 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร 30,000 - -   
29 โครงการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน 30,000 - -   
30 โครงการป้องกันและระงับโรคตดิต่อต่างๆและควบคุมโรคระบาดในพ้ืนท่ี 20,000 - -   
31 โครงการจดัอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สมัผสัอาหารในพ้ืนท่ี อบต.ไผ่จ าศีล 20,000 - -   
32 โครงการตรวจประเมินสุขลักษณะสถานท่ีจ าหน่ายอาหารในพื้นที่ อบต.ไผ่จ าศลี 30,000 - -   
33 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าบรโิภคจากตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ 20,000 - -   
34 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 160,000 - -   
35 โครงการกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวยั 5,000 - -   
36 โครงการจดัการแช่งขันกีฬาต่างๆ 30,000 - -   
37 โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น 100,000 - -   
38 โครงการสืบสานประเพณสีงกรานต์ 30,000 - -   
39 โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา 15,000 - -   
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาตามนโยบายชองรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ล าดับที ่
 

โครงการ งบประมาณ 
  

เบิกจ่าย คงเหลือ ผลสัมฤทธิ ์
เป็นไปตาม

แผน 
ไม่เป็นไปตาม

แผน 
1 โครงการเพิ่มศักยภาพบริหารงานตามอ านาจหนา้ที่ในองค์กร 30,000 - -   
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 
15,000 - -   

3 โครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการจดัเก็บรายได้ 20,000     
4 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ 10,000     

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 นโยบายชองรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ล าดับที ่
 

โครงการ งบประมาณ 
  

เบิกจ่าย คงเหลือ ผลสัมฤทธิ ์
เป็นไปตาม

แผน 
ไม่เป็นไปตาม

แผน 
1 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุการด าเนินตามนโยบายรัฐและยทุธศาสตร์การ

พัฒนาประเทศทุกระดบั 
20,000 - -   
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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.2566-2570) ดังนี้ คือ 
1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 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 
 
                            **************************** 
 
 

 


