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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  
 

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑) หมวด ๖ ข้อ ๒๙  ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น          
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูล
ดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป 

  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ          
พ.ศ.๒๕๖๓ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๙ ด้าน ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 
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 ข้อเสนอจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
  ๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มหรือ        
โอนลดในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจาก
ขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 
  ๒. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ 
  ๓. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความ
พร้อมด้านพื้นที่ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของ
ท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
  ๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน
ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง 
วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลพิมานรวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากข้ึน 
  ๕. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมานและมีฐานข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการ
กำหนด  ทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็ นไป
อย่างรวดเร็ว 
  ๖. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 
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ส่วนที่ ๑ 
บทนำ 

 
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตาม (Monitoring) และ การประเมินผล  (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่าง
กันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือนำแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร สามารถกำกับดูแล ทบทวน
และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพิมาน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั ้งด้านปริมาณ และคุณภาพ         
ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด         
มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ 
ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาและความต้องการของประชาชน 
ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในตำบล 

บทสรุปของความสำคัญ  ในการนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด  และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง   และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด   
จุดแข็งนี้ และเม่ือพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นเพ่ือรอโอกาส
และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ให้เกิด
ประโยชน์  เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งดำเนินการ สิ่งเหล่านี้           
จะถูกค้นพบเพื ่อให้เกิดการพัฒนา โดยการติดตามและประเมินผลซึ ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนา             
อย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย  ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินงานเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  ๑. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  ๒. เพื ่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้        
สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  ๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสม หรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
  ๔. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน
  ๕. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น,ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู ้มีส่วนได้เสีย ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง 
ประชาชน หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  ๖. เพื ่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัดร้อยละความสำเร็จของการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑)) ข้อ ๒๙ กำหนดว่าคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วั น
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

 
 
 
 



5 
 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  
 

 ๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย 

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน ๓ คน 
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน 
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน 
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน 
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่เหมาะสม 

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือดำเนินการต่อไป 

 

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน   
ได้กำหนดการแบ่งขั ้นตอนเพื ่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ดังนี้ 
  ๓.๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนด
ตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น 
จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้
รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือ
สังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  ๓.๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก 
ข้อ ๓.๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายระเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ         
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  ๓.๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
และข้ันตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ      
การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความ
เหมาะสมของพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
  ๓.๒.๕ รายงานตามแผนพัฒนาท้องถิ ่นเป็นการรายงานให้ผู ้เกี ่ยวข้องทราบโดยรายงาน         
ตามแบบท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ         อาจ
มีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  ในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคก็ได้  ซึ ่งประกอบด้วยความเป็นมาของโครงการที ่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓ 
  ๓.๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผล         
และเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน                  
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  ๓.๒.๗ การวินิจฉัยสั ่งการ การนำเสนอเพื ่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที ่ดี 
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หรือผู ้ เก ี ่ยวข้องหรือผู ้ม ีอำนาจในสำนัก              
กองฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้ววินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุ ป ซึ่งอาจกระทำ
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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๓.๓ การรายงานผล 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน มีอำนาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
                ข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
  

 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
ประกาศผลการติดตามและประเมนิผล 
แผนพัฒนาให้ประชาชนใน ตำบล/อปท 
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่ 
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา                                
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

 
ผู้บริหาร 
ท้องถิ่น 

 
 

สภาท้องถิ่น 
รายงานผล เสนอ 

 
ผู้บริหาร 
ท้องถิ่น 

เสนอ 

 
คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

เสนอ 

 
ผู้บริหาร 
ท้องถิ่น 

เสนอ 
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๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือการติดตามและเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นสิ ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธ ีการที ่คณะกรรมการการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื ่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น         
ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า 
แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น 
โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว           
จึงนำเครื ่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม 
ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
  

๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๔.๑.๑ กำหนดรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบเวลา ดังนี้ 
    ๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลพิมานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
    ๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น ภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  ๔.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
หรือผลผลิต ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
พิมาน 
  ๔.๑.๓  ความพอเพียง (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริง 
  ๔.๑.๔  ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัด
จากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  ๔.๑.๕  ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน          
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด บรรจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  ๔.๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ 
ซึงวัดเป็นความพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และ
อาจรวมถึงอำเภอ และ จังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น           
แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
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 ๔.๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
        คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
    ๔.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ 
   ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
   ๒) เครื่องมือ 
   ๓) กรรมวิธี หรือวิธีการต่างๆ 
  ๔.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็นอธิบายหรือ
ควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
   ๒) การสำรวจ (survey) เป ็นการรวบรวมข ้อมูลจากบันทึกหร ือทะเบ ียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการใน
พื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

๔.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
    ๔.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น         
การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสุขเกษม จะใช้การทดสอบและการวัด
อย่างไร โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะใช้การทดสอบและการวัด
อย่างไร เป็นต้น 
    ๔.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or 
semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews)  ดำเนินการสัมภาษณ์
และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง 
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
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    ๔.๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลพิมาน  มีการบันทึกสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต           
๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคลชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน ๒) การสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต 
บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ๔.๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี ่หมายถึงการสำรวจเพื่อประเมินความเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
  ๔.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
 

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้ 
  ๕.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
  ๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  ๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที ่เกี ่ยวกับรายระเอียด ความต้องการ          
สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง 
ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
  ๕.๕ กระตุ้นให้ผู ้ปฏิบัติงานและผู้เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่รับผิดชอบ และกระตือรือร้น ในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง       
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  ๕.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ       
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท้องถิ ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที ่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนด
มาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 
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  ๕.๗ ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน แต่ละคน แต่ละ
สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ  มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมาย
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เกิดความสำเร็จตามเป้าหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  ๕.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล  
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ส่วนที่ ๒ 
การติดตามและประเมินผล 

 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ได้ดำเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ 
ของทุกส่วนราชการ   ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมา
สรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ดังนี้ 

 

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
     ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด
ระยะเวลา ๕ ปี  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่กำหนดยุทธศาสตร์และ       แนว
ทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และแผนหมู่บ้านตำบลพิมาน  
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
       ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 
  ๒. พันธกิจ (mission) ประกอบด้วย 

พันธกิจที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้
ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 

พันธกิจที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของประชาชน  โดยเฉพาะ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

พันธกิจที่ ๓ พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  ให้มีคุณภาพ  เพ่ิม
ประสิทธิภาพการทำงาน  สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ส่งเสริมสนับสนุน
การเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  โดยพัฒนาอนุสรณ์สถาน  (ภูพานน้อย)  เป็น
ทรัพยากรการท่องเที่ยว  ทางประวัติศาสตร์  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วิทยา  พร้อมทั้งฟื้นฟูศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น  วิถีชีวิต  การประกอบอาชีพ  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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พันธกิจที่ ๕ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  สร้างระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 

พันธกิจที่ ๖ ส่งเสริมคุณภาพและการบริการด้านสาธารณสุข  โดยใช้เครือข่ายโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลพิมาน  และ  บ้านดอนพัฒนา  พร้อมทั ้งสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน  (อสม.) 

พันธกิจที่ ๗ การจัดระเบียบชุมชน  ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย  และการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  โดยการส่งเสริมกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  และหน่วย
กู้ชีกู้ภัย  (OTOS)    
  ๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 

จุดมุ่งหมายที่ ๑ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 

จุดมุ่งหมายที่ ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน  โดยเฉพาะ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

จุดมุ่งหมายที่ ๓ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  ให้มี
คุณภาพ  เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน  สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ส่งเสริม
สนับสนุนการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

จุดมุ่งหมายที่ ๔  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  โดยพัฒนาอนุสรณ์สถาน  (ภูพานน้อย)  
เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว  ทางประวัติศาสตร์  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วิทยา  พร้อมทั้งฟื้นฟูศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น  วิถีชีวิต  การประกอบอาชีพ  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จุดมุ ่งหมายที ่ ๕ เพื ่อเป็นการปรับปรุงโครงสร้างพื ้นฐาน  สร้างระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 

จุดมุ ่งหมายที่ ๖ เพื ่อส่งเสริมคุณภาพและการบริการด้านสาธารณสุข  โดยใช้เครือข่าย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิมาน  และ  บ้านดอนพัฒนา  พร้อมทั้ งสนับสนุนการดำเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 

จุดมุ่งหมายที่ ๗  เพื่อเป็นการการจัดระเบียบชุมชน  ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย  
และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยการส่งเสริมกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    
(อปพร.)  และหน่วยกู้ชีกู้ภัย  (OTOS) 

   
  ๔. วิสัยทัศน์ (Vision) 
   “ชุมชนสุขภาพดี ชีวีปลอดภัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
                                น้อมนำปรัชญา นำพาเศรษฐกิจชุมชน สังคมช่วยเหลือเกื้อกูล” 
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           ๑.๒ โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    ๑.๑ แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป 

8 350,000 9 550,000 21 1,350,000 19 1,650,000 19 1,200,000 76 5,100,000 

รวม 8 350,000 9 550,000 21 1,350,000 19 1,650,000 19 1,200,000 76 5,100,000 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๒.๑ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

12 490,000 12 490,000 12 490,000 12 490,000 12 490,000 60 2,450,000 

   ๒.๒ แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

6 9,740,000 10 9,960,000 10 9,960,000 10 9,960,000 10 9,960,000 46 49,580,000 

รวม 18 10,230,000 22 10,450,000 22 10,450,000 22 10,450,000 22 10,450,000 106 52,030,000 
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    ๓.๑ แผนงานสาธารณสุข 21 3,590,000 22 1,660,000 26 2,065,000 25 2,125,000 25 2,065,000 119 11,505,000 

รวม 21 3,590,000 22 1,660,000 26 2,065,000 25 2,125,000 25 2,065,000 119 11,505,000 
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
   ๔.๑ แผนงานการศึกษา 10 4,581,000 10 4,621,000 12 6,131,000 11 4,631,000 11 4,631,000 54 24,595,000 
   ๔.๒ แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

20 1,690,000 25 2,420,000 25 2,470,000 25 2,470,000 25 2,390,000 120 11,440,000 

รวม 30 6,271,000 35 7,041,000 37 8,601,000 36 7,101,000 36 7,021,000 174 36,035,000 
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๑ แผนงานการเกษตร 10 340,000 11 6,340,000 17 7,020,000 16 6,990,000 16 6,580,000 70 27,270,000 

รวม 10 340,000 11 6,340,000 17 7,020,000 16 6,990,000 16 6,580,000 70 27,270,000 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
    ๖.๑ แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

7 660,000 7 660,000 7 660,000 7 260,000 7 260,000 35 2,500,000 

    ๖.๒ แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป 

12 3,620,000 16 3,846,000 32 9,806,000 23 5,136,000 21 5,076,000 104 27,484,000 

รวม 19 4,280,000 23 4,506,000 39 10,466,000 30 5,396,000 28 5,336,000 139 29,984,000 
๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๗.๑ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

26 12,632,000 46 28,328,000 131 63,926,040 126 51,584,040 96 41,122,040 420 197,592,120 

     ๗.๒แผนงานการ
พาณิชย ์

0 0 0 0 14 8,600,000 2 400,000 0 0 16 9,000,000 

รวม 26 12,632,000 46 28,328,000 145 72,526,040 128 51,984,040 96 41,122,040 436 206,592,120 
๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ 
  ๘.๑ แผนงานการเกษตร 3 800,000 6 1,800,000 11 7,200,000 14 4,400,000 8 2,500,000 42 16,700,000 

รวม 3 800,000 6 1,800,000 11 7,200,000 14 4,400,000 8 2,500,000 42 16,700,000 
๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
    ๙.๑ แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป 

6 6,550,000 6 6,150,000 24 25,422,000 9 6,870,000 8 2,150,000 53 47,142,000 

รวม 6 6,550,000 6 6,150,000 24 25,422,000 9 6,870,000 8 2,150,000 53 47,142,000 
รวมท้ังสิ้น 132 45,043,000 180 66,825,000 342 145,100,040 299 96,996,040 258 78,424,040 1,215 432,358,120 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  
 

        ๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ.๒๕๖๓ 
       - สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และได้ดำเนินการจริง (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๓) เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน        
ที่เบิกจ่าย 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

แผนงานบริหาร งาน
ทั่วไป 

21 
 

1,350,000 
 

2 28,000 

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคณุภาพ
ชีวิต 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

12 
 

490,000 1 4,300 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

10 
 

9,960,000 
 

7 7,704,900 

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

แผนงานสาธารณสุข 26 
 

2,065,000 
 

6 651,835 

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา  ศาสนา
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น  

 

แผนงานการศึกษา 
 

12 
 

6,131,000 
 

7 4,261,150.18 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

25 
 

2,470,000 
 

5 431,000 

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร 
 

17 
 

7,020,000 
 

1 30,000 

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร  

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

7 
 

660,000 
 

2 421,730 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

32 9,806,000 5 252,000 

๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน    

 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

131 
 

63,926,040 
 

26 8,379,672.58 

แผนงานการพาณิชย์ 14 8,600,000 - - 
๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ   

แผนงานการเกษตร 11 
 

7,200,000 
 

- - 

๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว  

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

24 
 

25,422,000 
 

- - 

 รวม 342 145,100,040 62 22,164,586.76 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  
 

      สามารถสรุปได้ตามรายละเอียดโครงการและรายละเอียดงบประมาณ ได้ดังนี้ 
โครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  จำนวน 342 โครงการ 
โครงการที่ได้ดำเนินการจริงทั้งหมด  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน   6๒ โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 18.13 ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 - การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
๑) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

28,000 0.18 - - 28,000 0.13 

๒) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

7,709,200 49.04 - - 7,709,200 34.78 

๓) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสาธารณสุข 

651,835 4.15 - - 651,835 2.94 

๔) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา  
ศาสนาวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น  

4,692,150.18 29.85 - - 4,692,150.18 21.17 

๕) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

30,000 0.19 - - 30,000 0.14 

๖) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  

673,730 4.29 - - 673,730 3.04 

๗) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน    

1,935,672.58 12.31 6,444,000 100 8,379,672.58 37.81 

๘) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
แหล่งน้ำ   

- - - - - - 

๙) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยว  - - - - - - 

รวม 15,720,586.76 100 6,444,000 100 22,164,586.76 100 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  
 

       ๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 
     ผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และโครงการ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

การ
เปลี่ยนแปลง

ของชุมชนตาม
ตัวชี้วัด 

๑. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ
ดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

110,000 - ประชาชนมี
รายได้เฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 2.  โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

เกษตรตำบลพิมาน 
20,000 3,000 

3. โครงการฝึกอบรมการทำ
ดอกไม้จันทน์ 

25,000 25,000 

 รวม 155,000 28,000  
๒. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สังคม  และ
คุณภาพชีวิต 

1. อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว
ตำบลพิมาน 

20,000 20,000 ๑. ประชาชน
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
๒. มีการ
สนับสนุนและ
ส่งเสริมการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 
๓. มีการจัดหา
บุคลากรการ
เพ่ิมศักยภาพ
และวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ป้องกันภัย
ต่างๆ 

2. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
ของ อปท.ระดับอำเภอ 

26,000 26,000 

3.  โครงการป้องกันอุบัติเหตุในท้องถนน
ช่วงเทศกาล 

30,000 4,300 

4.  โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ 
อปพร. 

40,000 - 

5. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบล
พิมาน 

100,000 - 

6.  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,310,398 5,696,300 
7.  เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,096,640 1,845,600 
8.  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000 34,000 
9.  สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตำบลพิมาน 

50,000 50,000 

10. ชว่ยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หน้าที่  
(โอนเพิ่ม จำนวน 20,000 บาท) 

15,000 33,000 

11. เงินช่วยเหลือนักเรียน 2,000 - 
รวม 8,750,036 7,709,200 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

การ
เปลี่ยนแปลง

ของชุมชนตาม
ตัวชี้วัด 

๓. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา   
ด้านสาธารณสุข 

1. รณรงค์และประสานการต่อต้านสิ่ง
เสพติด อุบัติเหตุ อุบัติภัย ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคเอดส์ 
โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ 

22,000 22,000 ประชาชน             
มีสุขภาพ
อนามัยที่ดีขึ้น 
 

2. โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

45,000 44,160 

3. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน 30,000 - 
4. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

63,000 56,000 

5. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ชุมชนตำบลพิมาน 

279,675 279,675 

6. โครงการสำรวจและบันทึกข้อมูล
ระบบ Thairabies.net 

4,800 - 

7.  โครงการวัยรุ่นวัยใส  ห่างไกลโรค
เอดส์ 

30,000 30,000 

8. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

220,000 220,000 

รวม 694,475 651,835 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

การ
เปลี่ยนแปลง

ของชุมชนตาม
ตัวชี้วัด 

4. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ท้องถิ่น 
 

1. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนใน
เขตตำบลพิมาน 
(โอนเพิ่ม  จำนวน 36,080 บาท) 

1,988,000 2,024,080 ๑.เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ทั่วไปมี
สุขภาพจิตและ
สุขภาพกายที่ดี 
๒. ประชาชนมี
จิตสำนึกใน
การรักศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
๓.ประชาชนมี
การออก       
กำลังกาย  
และมีสุขภาพ
แข็งแรง 
 

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(โอนเพิ่ม จำนวน 10,570 บาท) 

788,460 799,030 

3. ค่าอาหารเสริม (นม) 
(โอนเพิ่ม จำนวน 44,300 บาท) 

1,217,887 1,262,140.18 

4. วัสดุการศึกษา 40,000 40,000 
5. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 60,000 60,000 
6. ค่ายเยาวชนตำบลพิมาน 30,000 30,000 
7. โครงการจัดแสดงผลงานทาง
วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 10,000 

8.  อุดหนุนกิจการส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีให้กับสภา
วัฒนธรรมอำเภอนาแก 

60,000 60,000 

9.  อุดหนุนโครงการงานประเพณี
แข่งเรือออกพรรษาตำบลพิมานให้แก่
สภาวัฒนธรรมตำบลพิมาน 

100,000 100,000 

10.  อุดหนุนกิจการงานประเพณี
สงกรานต์ตำบลพิมานให้แก่สภา
วัฒนธรรมตำบลพิมาน 

150,000 - 

11. อุดหนุนงานประเพณีตำบลพิมาน 11,000 - 
12.  โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ภายในตำบล 

150,000 150,000 

13.  นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน
รายการต่าง ๆ 

10,000 - 

14. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 66,000 65,900 
15.  โครงการลานบ้านลานเมือง 
(โอนเพิ่ม จำนวน 40,000 บาท) 

51,000 91,000 

รวม 4,732,347 4,692,150.18 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

การ
เปลี่ยนแปลง

ของชุมชนตาม
ตัวชี้วัด 

5.  ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

1.  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า 

15,000 - เพ่ือให้
ประชาชน 
มีจิตสำนึกใน 
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2.โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษา
แผ่นดิน 

10,000 - 

3.  โครงการปลูกป่าหญ้าแฝกในที่
สาธารณะ 

10,000 - 

4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

50,000 - 

5. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
พิทักษ์โลก 

10,000 - 

6. โครงการส่งเสริมการจัดการขยะ
โดยชุมชน 

30,000 30,000 

7. โครงการ Big  Cleaning  Day 12,000 - 
รวม 137,000 30,000 

6.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 
 

1.  จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

500,000 - ๑. พัฒนาองค์กร
และบุคลากร
ขององค์กรให้มี
การปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒. เพื่ออำนวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน 

2.  ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของ อบต.พิมาน 

14,000 12,000 

3. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี 
(โอนเพิ่ม จำนวน 80,000 บาท) 

100,000 180,000 

4.  โครงการฝึกอบรมทบทวน
วิทยากรลูกเสือ 

20,000 20,000 

5.  ประชุมประชาคมท้องถิ่น 
(โอนเพิ่ม13 ม.ค.63 จำนวน3,000 บาท)  

20,000 22,000 

6. โครงการป้องกันการทุจรติตามหลักธรร
มาภิบาล 

26,000 26,000 

7. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนาแก
ในโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันสำคัญ
ของชาติ 

20,000 - 

8. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผน
ชุมชน 

22,000 18,000 

9.วัสดุ ครุภัณฑ์ในสำนักงาน 421,100 395,730 
 

รวม 1,143,100 673,730 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

การ
เปลี่ยนแปลง

ของชุมชนตาม
ตัวชี้วัด 

7.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในบริเวณศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตำบลพิมาน  

200,000 197,000 ๑. ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม
เพ่ิมข้ึน 
๒. ประชาชน
มีระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ
เพ่ิมข้ึน 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคลอง
เจริญ 

200,000 198,000 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านจอม
มณี 

200,000 198,000 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอน
พัฒนา 

200,000 198,000 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านปากบัง 

211,000 210,000 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพิมาน 

200,000 198,000 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสุข
เกษม 

123,000 120,000 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแสง
สว่าง 

112,000 111,000 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสุข
เกษม – แสงสว่าง (ดอนอุ่มเม็ก) 

350,000 348,000 

10. อุดหนุนกิจการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน (สายไฟดับ) 
บ้านดงน้อย  ให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคนาแก 

160,600 158,171.58 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านสุขเกษม –         
บ้านดอนพัฒนา 

1597,000 1,520,000 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

การ
เปลี่ยนแปลง

ของชุมชนตาม
ตัวชี้วัด 

7.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
(ต่อ) 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านพิมาน 

397,000 394,500  

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพิมาน 

496,000 - 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจอมมณี 

499,000 496,000 

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน                     
บ้านแสงสว่าง 

500,000 497,000 

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน               
บ้านดอนพัฒนา (ข้าง รพ.สต.) 

163,000 160,000 

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอน
พัฒนา สายบ้านนายบัญชา 

331,000 328,000 

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสุข
เกษม สายบ้านนางไข่ทอน 

218,000 214,000 

19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน                    
บ้านคลองเจริญ 

495,000 491,000 

20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน                    
บ้านสุขเกษม  สายหนองแวง 

496,000 492,000 

21. โครงการก่อสร้างฝาตะแกรง
เหล็กบ่อพัก  บ้านพิมาน 

100,700 99,000 

22. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
บ้านสุขเกษม 

280,000 275,000 

23. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน บ้านพิมานท่า 

499,000 495,000 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

การ
เปลี่ยนแปลง

ของชุมชนตาม
ตัวชี้วัด 

7.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
(ต่อ) 

24. โครงการวางท่อระบายน้ำ            
ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก  บ้านดงน้อย 

308,000 304,000  

25. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน บ้านดงน้อย 

189,000 186,000 

26.โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก บ้านปากบัง 

494,000 492,000 

รวม 9,019,300 8,379,672.58 
8.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว 

1. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

200,000 - ประชาชนสามารถ
จัดกิจกรรม
ท่องเที่ยว           
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

รวม 200,000 - 
 รวมทั้งสิ้น ๒4,831,260.00 22,164,586.76  
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  
 

๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
               ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
      จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
จำนวน 342 โครงการ  สามารถนำไปดำเนินงานได้จริง  จำนวน 6๒  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 18.13               
ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติงานได้น้อยมาก  

 ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน มีดังนี้ 
๑) โครงการ/กิจกรรม มีจำนวนมากเกินกว่างบประมาณที่ตั ้งไว้ ทำให้ผลการดำเนินงานที่

สามารถนำโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีจำนวนน้อย  

๒) กระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น มีกระบวนการขั้นตอนหลายกระบวนการ      
ทำให้เสียเวลาในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๓) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมาย และบางเรื่อง
อาจจะทำไม่ได้เลย  

๔) ประชาชนอาจเกิดความเบื ่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาที ่มีความยุ ่งยาก       
หลายขั้นตอน 

 
               แนวทางการแก้ไขปัญหา 

๑.ควรมอบหมายให้ผู ้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำประชาคม สร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านในการเสนอ
โครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาไม่ควรที่จะเสนอมากเกินไป เพราะการจัดทำแผนให้อยู่บนพื้นฐานของด้าน
งบประมาณด้วย คือไม่ควรกำหนดโครงการในแผนมากกว่าสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล 

๒.จากการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ด้านที ่ ๑      
ด้านการบริหารจัดการ ข้อ ๒.๓ กำหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น          
มาดำเนินการในปีงบประมาณนั ้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จึงจะได้คะแนนการประเมินเต็ม ๕ คะแนน           
จากตัวชี้วัดนี้จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  นำแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี ๒๕๖๓  ไปปฏิบัติได้             
6๒ โครงการ จากที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 342 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.13  ซึ่งจะทำให้ไม่ได้
คะแนนในส่วนนี้เลย  ดังนั้น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่ออกประชาคมควรที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยการสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมประชาคม 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  
 

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
       เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื ่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ ่น แบบการ
ประเมินผลยุทธศาสตร์  ตามแนวทางหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ 
ลงวันที ่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื ่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)              
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีแนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
       เป็นการติดตามและประเมินผลโครงการต่างๆ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตามแนวทางหนังสือสั่งการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีแนวทาง
เบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  ๑. กรอบในการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน จะต้องดำเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
     ๑) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

     ๒) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๔ ดังนี้ 

      ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล 
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

๒. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหา  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน         
ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี    
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๒.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตาม  ดังนี้ 
     ๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ โดยมีภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม 

     ๑.๒ การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน  ดังนี้ 
       แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
       แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
       แบบติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และแบบ

ติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     ๑.๓ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-Plan และการติดตามและประเมินผลด้วย       
ระบบ e-laas  
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ส่วนที่  ๓ 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ โดยภาพรวม 
 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพิมาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  โดยเก็บข้อมูลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  จำนวน ๑๑ คน  เพื่อรวบรวมข้อมูลและนำไปวิเคราะห์ผลการประเมินผลยุทธศาสตร์องค์การ
บริหารส่วนตำบลพิมาน  สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 20 100 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 19 95 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      ๖๐ 60 100 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10 10 100 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 10 100 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 100 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 5 100 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 100 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 100 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 100 
 3.8 แผนงาน       5 5 100 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5 100 

รวมคะแนน  100 99 99 
 

  ผลการวิเคราะห์  
   พบว่าประเด็นที่ ๓ ยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนใน
ประเด็นด้านยุทธศาสตร์ เพราะมีตั้งยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด มีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ท่ีชัดเจน  
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 ๑.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  สรุปรายละเอียดการให้คะแนนสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน              
ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน   

๒๐ ๒๐ 100  

 ๑.๑ ข้อมูลเกี ่ยวกับด้านกายภาพ เช่น 
ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะ
ภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ
ของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะ
ของไม้/ป่าไม้ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

๓ ๓ 100  

๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช ่น เขตการปกครอง การ
เล ือกตั ้ง ฯลฯ ประชากร เช ่น ข้อมูล
เกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ
และจำนวนประชากร ฯลฯ 

๒ ๒ 100  

๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

๒ ๒ 100  

๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง    การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

๒ ๒ 100  

๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐก ิ จพอ เพ ี ย งท ้ องถ ิ ่ น  (ด ้ าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ) 

๒ ๒ 100  

๑.๖ ข้อมูลเกี ่ยวกับศาสนา ประเพณี 
ว ัฒนธรรม เช ่น  การน ับถ ือศาสนา 
ประเพณีและงานประจำปี ภูมิป ัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของ
ที่ระลึก ฯลฯ  

๒ ๒ 100  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 ๑.๗  ข้อมูลเกี ่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เ ช ่ น  น ้ ำ  ป ่ า ไ ม ้  ภ ู เ ข า  ค ุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

๒ ๒ 100  

๑.๘ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

๒ ๒ 100  

๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ 
ร ่ วมต ัดส ินใจ ร ่ วมตรวจสอบ ร ่ วมรับ
ประโยชน์ ร ่วมแก้ป ัญหา ปร ึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓ ๓ 100  

   
  ผลการวิเคราะห์ 
  ความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลพิมาน สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า ข้อมูล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมานที่จัดทำในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยภาพรวม 
คะแนนที่ได้ 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 
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 ๑.๓ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 19 95  
 ๒.๑ การวิเคราะห์ที ่ครอบคลุมความเชื ่อมโยง 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเชื ่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand ๔.๐  

๕ 5 100  

๒.๒ การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

๓ 2 66.67  

๒.๓ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
ก า ร ศ ึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ ส ุ ข  ค ว า ม ย า ก จ น 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารตี 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

๓ ๓ 100  

๒.๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็น
ต้น 

๓ ๓ 100  

๒.๕ การวิเคราะห์สิ ่งแวดล้อม พื ้นที ่ส ีเขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หร ือส ิ ่ งท ี ่ เก ิดข ึ ้น การประด ิษฐ ์ท ี ่ม ีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

๓ ๓ 100  

๒.๖ ผลการว ิ เคราะห ์ศ ักยภาพเพ ื ่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที ่อาจส ่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่           
S-Strength (จ ุ ดแข ็ ง ) W-Weakness (จ ุ ดอ ่ อน )             
O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

๓ ๓ 100  

  ผลการวิเคราะห์ 
  ความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลพิมานสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า สภาวการณ์
และศักยภาพของตำบลพิมาน โดยภาพรวม คะแนนที่ได้ 19  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95 
 
 ๑.๔ การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

๓ ยุทธศาสตร์ ๖๐ ๖๐ 100  
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส ่วน
ท ้องถ ิ ่น และเช ื ่อมโยงหล ักประชารั ฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand ๔.๐ 

๑๐ ๑๐ 100  

๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยง
กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถ ิ ่น และย ุทธศาสตร ์จ ังหว ัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ป ี แผนพัฒนาเศรษฐก ิจและสังคม
แห่งชาติ   และ Thailand ๔.๐ 

๑๐ ๑๐ 100  

๓.๓ ย ุทธศาสตร ์จ ังหว ัดสอดคล ้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ 
Thailand ๔.๐ 

๑๐ ๑๐ 100  

๓.๔ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพ
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

๕ ๕ 100  

 ๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ 
ภารกิจหรือสิ ่งที ่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่
การบรรลุว ิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

๕ ๕ 100  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

๕ ๕ 100  

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื ่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพื ้นที ่จร ิง ที ่จะนำไปสู ่ผลสำเร ็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

๕ ๕ 100  

๓.๘ แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ในอนาคต กำหนดจุดมุ ่งหมายในเรื ่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี ้ว ัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่
การจ ัดทำโครงการพ ัฒนาท ้องถ ิ ่ น ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

๕ ๕ 100  

 ๓.๙ ความเชื ่อมโยงของย ุทธศาสตร ์ ใน
ภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ ่นที ่เก ิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand 
๔.๐ แผนพ ัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใน
เขตจ ังหวัดและย ุทธศาสตร ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕ ๕ 100  

   
  ผลการวิเคราะห์ 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน สรุปผล
การประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลพิมาน โดยภาพรวม คะแนนที่ได้ 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ยุทธศาสตร์ต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด  
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๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
      การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT 
  ๑.๒.๑ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา 
 ๑) องค์การบริหารส่วนตำบลพิมานเป็นตำบลที่มีอาณาบริเวณกว้าง โดยมีพื้นที่ ๕๐.06 
ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน  ขนาดของพื้นที่เป็นปัจจัยที่มีผลในการพัฒนา         
เพราะจะทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึงเกิดการเหลี่ยมล้ำการพัฒนาในบางหมู่บ้านและบางพ้ืนที่ 
  ๒) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองยังมี
น้อย จึงทำให้การพัฒนาไม่ตรงตามเป้าหมายความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
  3) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาตำบล เนื่องจากประเด็นปัญหาความต้องการของ
ประชาชนที่เสนอในการพัฒนาท้องถิ่นมีมากการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เท่าเทียมกันทุกหมู่บ้านจึงเป็นวิธีการ
หนึ่งในการลดความเหลี่ยมล้ำการพัฒนาหมู่บ้าน 
               ๑.๒.๒ สถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
      1) สภาพทางการเมืองในระดับประเทศ  สถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน อันเกิดเป็นวิกฤต
การเมืองส่งผลต่อประเทศโดยภาพรวมของท้องถิ่นด้วย ทำให้ประชาชนไม่กล้าตัดสินใจในการประกอบการ    
เพราะกลัวความเสี่ยง  สินค้าต่างๆ มีราคาแพงขึ้น  น้ำมันก็แพง 
      2) สภาพทางสังคม  การบริโภคค่านิยมตะวันตกและหลงใหลในวัตถุของคนสมัยใหม่ ส่งผล
ให้เกิดความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยในสังคม ผลที่ตามมาคือการเกิดหนี้สินของประชาชน 
      3) สภาพทางเศรษฐกิจ สถานการณ์เศรษฐกิจอันได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทาง
การเมือง  ส่งผลต่อการมีรายได้ของประชาชนเนื่องจากสินค้าราคาแพงแต่ค่าครองชีพของประชาชนยังเท่าเดิม 
               ๑.๒.๓ ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน 

    เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด  อันเป็นภาวะ
แวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่น
ในปัจจุบัน  โดยเป็นการตอบคำถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการ
ดำเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง 
(Strength-S) จุดอ่อน (Weak-W) และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส (Opportunity-o) และอุปสรรค  (Threat-T)               
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ 
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จุดแข็ง  (Strengh-S) 
๑.  โครงสร้างการบริหารงานของตำบล (อบต.) 
    ๑.๑  มีการจัดโครงสร้างส่วนราชการที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
    ๑.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน       
    ๑.๓ อนุสรณ์สถานแห่งความสงบ  (ภูพานน้อย)  สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

นิเวศน์  ประวัติศาสตร์  กีฬา  สถานที่พัก  สถานที่จัดกิจกรรม   
    ๑.๔ อ่างเก็บน้ำบ้านดอนพัฒนา  อ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย  หนองป่าช้า  ลำน้ำก่ำ  สามารถ

พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว  จัดกิจกรรมนิเวศวิทยา  พร้อมทั้งใช้เป็นแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร   
    ๑.๕  มีระบบชลประทานตามพระราชดำริผ่านพื้นที่   
๒. บุคลากร 

๒.๑ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่   
๒.๒ มีการกำหนดแผนอัตรากำลังตามโครงสร้างองค์กร   

๓. งบประมาณ 
     ๓.๑ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย  เช่น  สสส.  ปตท.  ธกส.  

สาขา  อำเภอนาแก  เป็นต้น   
     ๓.๒ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  เช่น  จังหวัดนครพนม  อำเภอนาแก              

อบจ.นครพนม  ในการพัฒนาพ้ืนที่ตำบลพิมาน   
๔. เครื่องมือและอุปกรณ์ 
    ๔.๓ มีการจัดเก็บข้อมูลในการดำเนินการ   
    ๔.๒ มีการติดตามประสานงานระหว่างหน่วยงาน  ประชาชนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง   
 
จุดอ่อน (Weaknesses-W) 
๑. โครงสร้างการบริหารงานของตำบล  (อบต.) 
    ๑.๑ กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา ทำให้ศึกษาไม่ทัน  

ขาดความชัดเจนในการดำเนินงาน   
    ๑.๒ ขาดบุคคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน  มีผลทำให้ผลงานไม่เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเท่าที่ควร 
๒. บุคลากร 
    ๒.๑ มีบุคลากรมีไม่ครบตามกรอบอัตรากำลัง   
๓. งบประมาณ      
   ๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปีมีจำนวนจำกัดในการพัฒนาแต่ละด้าน   
๔. เครื่องมือและอุปกรณ์ 

๔.๑ ไม่มีความรู้ความชำนาญในการจัดเก็บข้อมูล   
๔.๒ การจัดเก็บข้อมูลไม่มีความเท่ียงตรง   
๔.๓ การนำใช้ข้อมูลไม่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน   
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โอกาส  (Opportunities-O) 
๑. ด้านการเมือง /กฎหมาย  /นโยบาย 

๑.๑ นักการเมืองมีเอกภาพและศักยภาพในการสนับสนุนการพัฒนา   
๑.๒ มีสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีพลัง   
๑.๓ ยึดนโยบายในการแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นนโยบายเร่งด่วน   
๑.๔ ภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนให้การช่วยเหลือผลักดันการดำเนินขององค์การบริหารส่วน

ตำบลพิมาน   
๒. ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑ ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก   
๒.๒ มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน  เช่น  กลุ่มออมทรัพย์  กลุ่มอาชีพ   
๒.๓ มีระบบชลประทานตามพระราชดำริผ่านพ้ืนที่ตำบลพิมาน   

๓. ด้านสังคม/วัฒนธรรม 
๓.๑ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม   
๓.๒ หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสำคัญให้ความร่วมมือดี   
๓.๓ ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเก่ียวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น   

๔. ด้านเทคโนโลย ี
๔.๑ มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารในการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร 
 

อุปสรรคหรือข้อจำกัด  (Threat-T) 
๑.  ด้านการเมือง /กฎหมาย  /นโยบาย 
    ๑.๑ พ้ืนที่รับผิดชอบมีมาก  ไม่สามารถพัฒนาได้ทั่วถึง   
    ๑.๒ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องในการบริหาร

งบประมาณ   
๒.  ด้านเศรษฐกิจ 
     ๒.๑ ภัยธรรมชาติ  คือ  น้ำท่วม  วาตภัย  ภัยแล้ง   
     ๒.๒ ปัจจัยการผลิตสูง  ราคาสินค้าเกษตรมีราคาต่ำ   
     ๒.๓ ประชาชนไม่ให้ความสนใจ  หรือทำโครงการไม่ต่อเนื่อง   
๓.  ด้านสังคม/วัฒนธรรม 
     ๓.๑ ประชาชนยังมีแนวคิดว่า  การบริหารงาน  อบต.  เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการ   
     ๓.๒ ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญในการลดละเลิกอบายมุข   
๔.  ด้านเทคโนโลย ี
      ๔.๑ ประชาชนขาดความสนใจ  ยังขาดความรู้ในการสืบค้น   
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๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9 90 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ ่นไปปฏิบัต ิใน       

เชิงปริมาณ  
10 8 80 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ ่นไปปฏิบัต ิใน       
เชิงคุณภาพ  

10 9 90 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 10 100 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 60 100 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  

5 5 100 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 5 100 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

5 5 100 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 100 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 100 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

5 5 100 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5 100 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 5 100 

5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 5 100 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 100 
รวมคะแนน 100 96 96 

 สรุปผลการวิเคราะห์ 
  1) พบว่าประเด็นแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด  คิดเป็นร้อยละ 100      
ของคะแนนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  ๒) พบว่าในประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ได้คะแนน     
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ได้นำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจ่ายขาดเงินสะสม 
การโอนงบประมาณเพ่ิม การโอนตั้งจ่ายใหม่  
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  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

       เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis / Demand (Demand 
Analysis) / Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9 90  

   
  ผลการวิเคราะห์ 
  ความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลพิมาน  สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า 
สถานการณ์การพัฒนาของตำบลพิมาน โดยภาพรวม คะแนนที่ได้ 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90  
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  2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเม ินผลการนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง 
ๆ เพื ่อนำมาใช้ว ัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ ก็ค ือผลผลิตนั ่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จำนวนที ่ดำเน ินการจร ิงตามที ่ ได้
กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถ
อธ ิบายได ้ตามหล ักประส ิทธ ิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที ่ดำเนินการใน        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 8 80  
    

   

  ผลการวิเคราะห์ 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิัติ     
ในเชิงปริมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมาณของตำบล
พิมาน โดยภาพรวม คะแนนที่ได้ 8 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 80 
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  2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
   

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนา

ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธ ิผลของ
แผนพัฒนาในเช ิงค ุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื ่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ 
ที ่ดำเนินการในพื้นที ่นั ้น ๆ  ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอำนาจหน้าที ่หรือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภ ัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
( Effectiveness)  ผ ล ก า ร ป ฏ ิ บ ั ติ
ราชการท ี ่บรรล ุว ัตถ ุประสงค ์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ
ตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 
3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10 9 90  
    

   
  ผลการวิเคราะห์ 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิัติ    
ในเชิงคุณภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงคุณภาพของตำบล
พิมาน   โดยภาพรวม คะแนนที่ได้ ๙ คะแนน  คิดเป็นร้อยละ ๙0 
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  2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจาก
ด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการ  
บูรณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
4..2 วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้าน
ต่างๆ ที ่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน  หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตร
และแหล ่ งน ้ ำ )  ( Local Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

10 10 100  
    

   

  ผลการวิเคราะห์ 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของประเด็นแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พบว่า แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาของตำบลพิมานโดยภาพรวม  คะแนนที่ได้ 10 คะแนน      
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.6 โครงการพัฒนา 



42 
 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 6๐ 60 100  
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นและดำเนินการ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นที่
กำหนดไว้ ชื ่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 100  

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear 
objective)  โ ครงการต ้ องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล ว ิธ ีการดำเน ินงานต ้อง
สอดคล้องกับว ัตถุประสงค์ มีความ
เป ็นไปได ้ช ัดเจน ม ีล ักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

5 5 100  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ม ี ค ว า ม ช ั ด เ จ น น ำ ไ ป ส ู ่ ก า ร ตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้องสภาพที่อยากให้
เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถ
ระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พ ื ้นท ี ่ดำเน ินงาน และระยะเวลา
ดำ เน ิ น งานอธ ิบาย ให ้ ช ั ด เจนว่ า
โครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเม ื ่อไร  ใครคือ
กล ุ ่มเป ้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัด
ลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 100  
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการ
สอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

๕ 5 100  

๕.๕ เป ้าหมาย (ผลผล ิตของโครงการ)             
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และส ั งคมแห ่ งชาต ิ  โครงการม ีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์
ภ า ย ใ ต ้ ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ช า ต ิ  ๒ ๐  ปี                        
(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ 
(๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที ่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพ ัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ
เพ ื ่อสร ้างส ังคมส ูงว ัยอย ่างม ีค ุณภาพ                
(๓) การลดความเหล ื ่อมล ้ำทางส ังคม                
(๔) การรองรับการเชื ่อมโยงภูมิภาคและ
ความ เป ็น เม ื อง  (๕ )  การสร ้ า งความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม (๖) การบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

๕ 5 100  
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 

๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ 
Thailand ๔.๐ โครงการมีลักษณะหรือ
สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based 
Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมทำน้อยได้มาก เช่น     
(๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม                     
(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม      
(๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัย
และพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ เช่นด้านการเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ 
วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

๕ 5 100  

 

๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด  โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความ
สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่ง
การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกัน
ได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

๕ 5 100  
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ

เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐเป็นโครงการที ่ดำเนินการ
ภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการ
เองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและ
ขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

5 5 100  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนา
จะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำ
โครงการได ้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)            
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  (3) ความมี
ประส ิทธ ิผล (Effectiveness) (4) ความยุต ิธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 5 100  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก
ว ิธ ีการงบประมาณ   การประมาณการราคา           
เพื ่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ ่น มีความโปร่งใสในการ
กำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์            
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อย
ละห้าของการนำไปตั ้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่าย
พัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 5 100  
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับมีการกำหนด           
ดัชนีชี้ วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ 
(measurable )ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น  
การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนด
ร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ท่ีเกิดที่สิ่งที่ได้รับ           
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 100  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ผลที ่ได้รับเป็นสิ ่งที่
เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซ ึ ่ งสอดคล ้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผล
ที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์
หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความ
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ใน
การดำเนินงานตามโครงการ (2) วัด
และประเมินผลระดับของความสำเร็จ
ได้ (3) ระบุสิ ่งที ่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็น
เหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็น
จริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 100  

   

  ผลการวิเคราะห์ 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของประเด็นโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลพิมาน  สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า ประเด็น
พิจารณาประเด็นย่อยข้อ ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โดยภาพรวม  คะแนนที่ได้ 5 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 100 
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๓. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในด้านความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
พิมาน  

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์รายการสำรวจเป็นรายข้อ จำแนกการบริการด้านต่างๆ โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
2. การแปลผลระดับความพึงพอใจ โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ โดยนำแบบสอบถามตอนที่ 2 

มาตรวจให้คะแนนตามแนวคิดของลิเคอร์ท เพ่ือแสดงความพึงพอใจ  โดยถือเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด   5 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจมาก    4 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจปานกลาง   3 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจน้อย    2 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด   1 คะแนน 

 แล้วนำมาแปลความหมาย ความพึงพอใจ จากเกณฑ์ความพึงพอใจกับค่าเฉลี่ย ดังตารางที่ 1  
ตารางท่ี 1 เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  
 

ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย  
มากที่สุด 4.51-5.00 

มาก 3.51-4.50 
ปานกลาง 2.51-3.50 

น้อย 1.51-2.50 
น้อยที่สุด 1.00-1.50 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
พิมาน ในภาพรวม   
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 

- ชาย 
- หญิง 

 
57 
63 

 
47.50 
52.50 

รวม 120 100 
2. อายุ 

- ต่ำกว่า 40 ปี 
- 40 – 50 ปี 
- 51 – 60 ปี 
-  61 ปี ขึ้นไป 

 
12 
46 
42 
20 

 
10.00 
38.33 
35.00 
16.67 

          รวม 120 100 
3. ระดับการศึกษา 

- ประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษา หรือ ปวช. 
- อนุปริญญา หรือ ปวส. 
- ปริญญาตรี  
- สูงกว่าปริญญาตรี 

 
68 
34 
16 
2 
- 

 
56.67 
28.34 
13.33 
1.67 

- 
           รวม 120 100 

4. อาชีพ 
- รับจ้าง 
- เกษตรกร 
- ข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานเอกชน 
- ค้าขาย 
- อ่ืน ๆ 

 
36 
69 
2 
6 
7 

 
30.00 
57.50 
1.67 
5.00 
5.83 

รวม 120 100 
5. รายได้ต่อเดือน 

- ต่ำกว่า 3,000 บาท 
- 3,000 – 6,000 บาท 
- 6,001 – 9,000 บาท 
- 9,001 บาทข้ึนไป 

 
37 
71 
6 
2 

 
30.83 
59.17 
5.00 
1.67 

รวม 120 100 
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จากตาราง 1 เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหญิง จำนวน 63 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.50 
เป็นชาย จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 ผู้มีอายุ 40-50 ปี  ตอบแบบสอบถามมากที่สุด จำนวน 41 
คน คิดเป็น   ร้อยละ 38.33 ระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา เป็นผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด จำนวน 68 
คน  คิดเป็นร้อยละ 56.67  อาชีพ อาชีพเกษตรกร เป็นผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด จำนวน 69 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.50  และรายได้ต่อเดือน มีระดับ 3,000 – 6,000 บาทเป็นผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด จำนวน 
71 คน  คิดเป็นร้อยละ 59.17 
 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมานในภาพรวม 
 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ในภาพรวม 
ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย แปลผล 
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 4.45 มาก 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.24 ปานกลาง 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

3.52 มาก 

๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ๔.๔๓ มาก 
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๔.๓๒ มาก 
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๓.๙๔ มาก 
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ๓.๓๔ ปานกลาง 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๓.๖๘ มาก 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๔.๑๓ มาก 

รวม 3.๕๒ มาก 
  

จากตารางที่ 2 พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
พิมาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.๕๒  โดยมีความพึงพอใจสูงสุดคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.45 รองลงมาคือ การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ค่าเฉลี่ย ๔.๔๓   
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๔. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

๑. ควรเพิ่มวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นต่อการให้บริการให้เพียงพอ 
๒. ควรประชาสัมพันธ์ผลการประเมินให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง 
๓. ควรส่งเสริมให้ประชาชน และคณะกรรมการหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการกำกับดูแล 

รวมถึงการบำรุงรักษาถนน ร่องระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน เพ่ือป้องกันการชำรุด 
เสียหาย หรือหากพบเห็นความเสียหายสามารถประสานงานกับเทศบาลฯ เพ่ือดำเนินการแก้ไขให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป 
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ส่วนที่ ๔ 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

 ๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
และสามารถดำเนินการได้จริง (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
ที่ตั้งไว้ในแผน 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
ที่เบิกจ่ายจริง 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 21 1,350,000 2 28,000 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

22 10,450,000 8 
7,709,200 

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 26 2,065,000 6 651,835 
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  
ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  

37 8,601,000 12 
4,692,150.18 

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

17 7,020,000 1 
30,000 

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  

39 10,466,000 7 
673,730 

๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  

145 72,526,040 26 
8,379,672.58 

๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่ง
น้ำ   

11 7,200,000 - 
- 

๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  24 25,422,000 - - 
รวม 342 145,100,040 62 22,164,586.76 
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สามารถสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้   
โครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  จำนวน 342 โครงการ 
โครงการที่ได้ดำเนินการจริงทั้งหมด  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน   6๒ โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 18.13 ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 ๑.๒ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น และผลสำเร็จที่วัดได้ 
  ในการดำเนินงานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓       
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ได้ยึดกรอบแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานจริง เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  การดำเนินงานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓          
ที่ผ่านมาสามารถสรุปแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด(KPI) 

๑. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

บริหารงาน
ทั่วไป 

1  โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการดำเนินงาน
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จำนวนการจัดสรร
งบประมาณ  ๔  ครั้ง 

110,000 แหล่ง
เรียนรูต้่างๆ  
มีองค์
ความรู ้

ร้อยละของ
แหล่งเรียนรู ้

2.  โครงการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรตำบลพิมาน 

จำนวนการจัดสรร
งบประมาณ  ๕  ครั้ง 

20,000 ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
การเกษตร 

ร้อยละของ
ประชากรที่

เข้าร่วม
กิจกรรม 

3. โครงการฝึกอบรมการ
ทำดอกไม้จันทน ์

กลุ่มสตรี กลุ่มผูสู้งอาย ุ 25,000 ประชาชนมี
อาชีพเสริม

และมี
รายได้
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของผู้
อบรมมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

2.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม  
และคุณภาพ
ชีวิต 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

1.  โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุในท้องถนนช่วง
เทศกาล 

จัดกิจกรรมในห้วง
เทศกาล 

 
30,000 

ประชาชน
มีความ

ปลอดภัย 

จำนวน
อุบัติเหตุ
ลดลง 

2.  โครงการฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพ อปพร. 

จำนวนการดำเนินการปี
ละ  ๑  ครั้ง 

 
40,000 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความรู้
เพิ่มขึ้น 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด(KPI) 

2.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม  
และคุณภาพ
ชีวิต 

สังคม
สงเคราะห ์

1. อุดหนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตำบลพิมาน 

ดำเนินการปลีะ ๑ ครั้ง  
20,000 

คนใน
ชุมชนมี

ส่วนร่วมใน
การพัฒนา 

อุดหนุนปีละ 
๑ ครั้ง 

2. อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ของ อปท.
ระดับอำเภอ 

๓  ครั้ง  
26,000 

ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

อุดหนุนปีละ 
๑ ครั้ง 

11. โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุตำบลพิมาน 

๑๒ เดือน  
100,000 

ผู้สูงอายุมี
กิจกรรม
ร่วมกัน 

จำนวน
ผู้สูงอายุท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

12.  เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายุท่ีขึ้นทะเบยีน 6,310,398 ผู้สูงอายุ
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

จำนวน
ผู้สูงอาย ุ

13.  เบีย้ยังชีพผู้พิการ ผู้พิการที่ข้ึนทะเบียน 2,096,640 ผู้พิการ
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

จำนวนผู้
พิการ 

14.  เบีย้ยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

ผู้ป่วยตดิเช้ือเอดส์ที่ข้ึน
ทะเบียน 
 

60,000 ผู้ติดเชื้อ
เอดสไ์ด้รับ

การ
ช่วยเหลือ 

จำนวนผู้ตดิ
เชื้อเอดส ์

15.  สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตำบล
พิมาน 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับศูนย์ ปีละ ๑ ครั้ง 

 
50,000 

ผู้สูงอายุมี
จิตใจ 

อารมณ์ทีด่ ี

จำนวน
ผู้สูงอายุท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

16. ช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที ่

๓  ครั้ง  
15,000 

ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

อุดหนุนปีละ 
๑ ครั้ง 

17. เงินช่วยเหลือ
นักเรียน 

๑ ครั้ง 2,000 นักเรียน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

 อุดหนุนปีละ 
๑ ครั้ง 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  
 

 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด(KPI) 

๓.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา  

ด้าน
สาธารณสุข 

 

ด้าน
สาธารณสุข 

1. รณรงค์และประสาน
การต่อต้านสิ่งเสพติด 
อุบัติเหตุ อุบัตภิัย 
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
โรคไขห้วัดนก โรคเอดส์ 
โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ 

จำนวนดำเนินการปีละ 
 ๑ ครั้ง 

 
22,000 

ประชาชน
ตระหนักถึง
การป้องกัน

โรค 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

2. โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

๑๑  หมู่บา้น  
45,000 

โรคพิษสุนัข
บ้าไม่แพร่
ระบาดจาก
สัตว์สูค่น 

ร้อยละ ๙๐ 
ของจำนวน

สุนัขและแมว
ได้รับการฉีด

วัคซีน 
3. จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิง
พ่นหมอกควัน 

จัดซื้อน้ำมันกรณีเกดิโรค
ไข้เลือดออก 

 
30,000 

โรค
ไข้เลือดออก

ไม่แพร่
ระบาดใน

ชุมชน 

จำนวนโรค
ไข้เลือดออก

ลดลง  

4. จัดซื้อวสัดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

ปีละ ๑ ครั้ง 63,000 ประชาชน
ได้รับ

บริการดา้น
สาธารณสุข 

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้านที่

ได้รับบริการ 
5. สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ชุมชนตำบลพิมาน 

สมทบงบประมาณ 
ปีละ ๑ ครั้ง 

279,675 ประชาชนมี
สุขภาพท่ี
แข็งแรง  
สมบูรณ ์

จำนวน
ประชาชนท่ี
ได้รับบริการ 

6. โครงการสำรวจและ
บันทึกข้อมูลระบบ 
Thairabies.net 

๑๑  หมู่บา้น 4,800 มีข้อมูลสุนัข
ในพื้นที่ 

ร้อยละ ๙๐ 
ของสุนัขใน
พื้นที่ได้ขึ้น
ทะเบียน 

7.  โครงการวยัรุ่นวัยใส  
ห่างไกลโรคเอดส ์

จำนวน ๓ ครั้ง 30,000 เด็กสามารถ
ป้องกันโรค
เอดสไ์ด้ด้วย

ตนเอง 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไดร้ับ

ความรู ้
8. อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุขให้กับ
คณะกรรมการหมู่บา้น 

๑๑  หมู่บา้น  
220,000 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง
สุขศึกษา 

ร้อยละของ
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด(KPI) 

4. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ท้องถิ่น 

การศึกษา 1. อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีนในเขต
ตำบลพิมาน 

อาหารกลางวันโรงเรียน 1,988,000 เด็ก
นักเรียน

และ
ปฐมวัยมี
ร่างกายที่
สมบูรณ ์

จำนวนเด็กท่ี
ได้รับอาหาร

กลางวัน 

2. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

ศพด. ๔ แห่ง 788,460 เด็ก ศพด.
มีร่างกาย
ที่สมบูรณ์  

จำนวนเด็กท่ี
ได้รับอาหาร

กลางวัน 
3. ค่าอาหารเสริม (นม) ร.ร. ๖ แห่ง ศพด. ๔  

แห่ง 
1,217,887 เด็กได้รับ

นมที่
เพียงพอ 

จำนวนเด็กท่ี
ได้รับนม 

4. วัสดุการศึกษา ดำเนินการ  ๑  ครั้ง 
 

40,000 เด็กมี
พัฒนาการ 

จำนวนเด็ก
ของ ศพด. 

5. โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

ดำเนินการ  ๔  ครั้ง 
 

60,000 เด็กมี
พัฒนาการ

สมวัย     
รู้หน้าท่ี

ของตนต่อ
ชุมชน 

จำนวนเด็กท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

6. โครงการจัดแสดง
ผลงานทางวิชาการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด. ในเขตตำบลพิมาน 10,000 เด็ก
ปฐมวัยมี
พัฒนาการ
ที่หมาะสม
กับวัย 

 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของศพด.เข้า
ร่วมกิจกรรม 

7.  อุดหนุนกิจการงาน
ประเพณีสงกรานต์ตำบล
พิมานให้แก่สภา
วัฒนธรรมตำบลพิมาน 

จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 
ปีละ ๑ ครั้ง 

150,000 ประเพณี 
วัฒนธรรม
ภูมิปัญญา
ได้รับการ
ถ่ายทอด 

ทุกหมู่บ้านได้
ร่วมสืบสาน
ประเพณ ี

8. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จัดซื้อวัสดุการกีฬาให้กับ
หมู่บ้าน  ๑๑ หมู่บ้าน 

66,000 ประชาชน
มีการออก
กำลังกาย  

และมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

จำนวน
ประชาชนท่ี
ได้ออกกำลัง

กาย 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด(KPI) 

4. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ท้องถิ่น (ต่อ) 

การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

9. ค่ายเยาวชนตำบล
พิมาน 

จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง / ป ี 30,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กรู้หน้าที่
ของตนต่อ

สังคม 
10.  อุดหนุนกิจการ
ส่งเสริมศลิปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีให้กับสภา
วัฒนธรรมอำเภอนาแก 

อุดหนุนงบประมาณปลีะ 
๑ ครั้ง 

60,000 ประเพณี
ท้องถิ่น

ได้รับการ
สืบทอด 

การมีส่วน
ร่วมของ

ประชาชน 

11.  อุดหนุนโครงการ
งานประเพณีแข่งเรือออก
พรรษาตำบลพิมานให้แก่
สภาวัฒนธรรมตำบล
พิมาน 

จัดกิจกรรม  
จำนวน ๕ ครั้ง 

100,000 ประชาชน
ได้ร่วมกัน
สืบสานภูมิ

ปัญญา
ท้องถิ่น 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี

เข้าร่วม
กิจกรรม 

12. อุดหนุนงานประเพณี
ตำบลพิมาน 

อุดหนุนงบประมาณปลีะ 
๑ ครั้ง 

11,000 ประเพณี
ท้องถิ่น

ได้รับการ
สืบทอด 

การมีส่วน
ร่วมของ

ประชาชน 

13.  โครงการลานบ้าน
ลานเมือง 

จำนวนการดำเนินการ  
 ๔  ครั้ง 

 
51,000 

วัฒนธรรม
ภูมิปัญญา
ได้รับการ
สืบทอด 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

14.  โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬาภายในตำบล 

จัดการแข่งขันกีฬา 
ระดับตำบล 

150,000 ประชาชน
ได้ออก

กำลังกาย  
และมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี

เข้าร่วม
กิจกรรม 

15.  นำนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันในรายการ
ต่างๆ 

นักกีฬาท้ัง ๑๑ หมู่บ้าน 10,000 เด็กและ
เยาวชนมี
ร่างกาย
แข็งแรง 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด(KPI) 

5.ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

การเกษตร 10. โครงการ
ส่งเสริมการจัดการ
ขยะโดยชุมชน 

ดำเนินการ  ๑๑ 
หมู่บ้าน 

 
30,000 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดการขยะด้วย

ตนเอง 

ร้อยละของ
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ 

9. โครงการ Big  
Cleaning  Day 

๑๑ หมู่บ้าน 12,000 ชุมชนสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ร้อยละของผู้
อบรมปฏิบตัิ

ได้จริง 
1.  โครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า 

ตัวแทนอาสาพิทักษ์
ป่า ๕๐ คน 

15,000 ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์

ป่า 

ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย

เข้าร่วม
กิจกรรม 

2.  โครงการรักษ์น้ำ  
รักษ์ป่า  รักษา
แผ่นดิน 

ปลูกป่า ทำฝาย
ชะลอน้ำ ปลูกแฝก 

10,000 ป่าอุดมสมบูรณ ์ ความสมบรูณ์
ของป่า 

3.  โครงการปลูกปา่
หญ้าแฝกในท่ี
สาธารณะ 

ป่าภูพานน้อย และ
ที่สาธารณะของ

หมู่บ้าน 

10,000 ป่าอุดมสมบูรณ ์ ความสมบรูณ์
ของป่า 

4. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

๑๑  หมู่บา้น 50,000 ประชาชนตำบล
พิมานไดร้่วมกัน
อนุรักษ์พันธุ์พืช 

ร้อยละ๑๐๐ 
ของจำนวน
หมู่บ้านเข้า
ร่วมโครงการ 

5. โครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
พิทักษ์โลก 

ตัวแทนอาสาสมัคร 
 ๕๐ คน 

10,000 ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย

เข้าร่วม
กิจกรรม 

6.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ด้านการเมือง
การบริหาร 

บริหารงาน
ทั่วไป 

1. โครงการป้องกัน
การทุจริตตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

๑๑   หมู่บ้าน  
26,000 

ประชาชนมีความรู้
หลักธรรมาภิบาล 

 

จำนวนผู้ร่วม
กิจกรรม 

2. จัดซื้อวัสดุ 
ครุภณัฑ์ใน
สำนักงาน  

จำนวนการ
ดำเนินการ  ๔  ปี 

421,100 
 

มีสามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจ
ของ

ประชาชนใน
การรับบริการ 

สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

3.  ประชุม
ประชาคมท้องถิ่น 

จำนวนการ  ๔ 
หมู่บ้าน 

20,000 ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น 

จำนวน
สัดส่วนของ
ประชาคม 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด(KPI) 

6.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 
(ต่อ) 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

4.  โครงการ
ฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ อปพร. 

จำนวนการ
ดำเนินการปลีะ  ๑  

ครั้ง 

 
40,000 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความรูเ้พิ่มขึ้น 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 
5. ส่งเสริม
สนับสนุนการ
จัดทำแผนชุมชน 

๔  ครั้ง  
22,000 

ประชาชนไดเ้สนอ
แผนงาน/โครงการ 

ร้อยละ๑๐๐
ของจำนวน
หมู่บ้านเข้า

ร่วม 
6.  โครงการ
ฝึกอบรมทบทวน
วิทยากรลูกเสือ 

จำนวนการ
ดำเนินการ  ๕  ครั้ง 

20,000 สามารถจัด
กิจกรรมลูกเสือได้

อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จำนวน
โรงเรียนทีม่า

เข้าค่าย
ลูกเสือ 

7.  จัดการ
เลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

จัดการเลือกตั้ง ๑ 
ครั้ง 

500,000 การเลือกตั้งเป็นไป
ด้วยความบริสุทธ์ิ

ยุติธรรม 

ความรู้ ความ
เข้าใจของผู้

อบรม 

8.  ประเมินความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการของ 
อบต.พิมาน 

ประเมินความพึง
พอใจปีละ ๑ ครั้ง 

14,000 สามารถนำมา
พัฒนางานได ้

จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

9. โครงการจดัทำ
แผนที่ภาษ ี

  ๑ ครั้ง 100,000 ข้อมูลแผนที่ภาษ ี จำนวนผู้เสีย
ภาษี 

7. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรม
และการ
โยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
บริเวณศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
ตำบลพิมาน  

กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว 
๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย 

๐.๑๕ ม. 

200,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

ความสะดวก
ในการสัญจร

ไปมา 

2. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านคลอง
เจริญ 

กว้าง ๕ ม. ยาว 
ประมาณ ๔,๐๐๐ 

เมตร 

200,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

ร้อยละของ
ครัวเรือนใน

หมู่บ้านสญัจร
ไปมาสะดวก 

3. โครงการก่อสรา้ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านจอมมณ ี
 

กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว 
๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม. 

 

200,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

ขนาดของ
ความยาว 
กว้าง หนา 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด(KPI) 

7. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน (ต่อ) 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

4. โครงการก่อสรา้ง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดอนพัฒนา 

กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว 
๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย 

๐.๑๕ ม. 

200,000 ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก 
ปลอดภัย 

ขนาดของ
ความยาว 
กว้าง หนา 

5. โครงการก่อสรา้ง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านปาก
บัง 

กว้าง ๔.๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตรยาว ๖๐๐ 

เมตร 

211,000 ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก 
ปลอดภัย 

ร้อยละของ
ครัวเรือนใน

หมู่บ้าน
สัญจรไปมา

สะดวก 
6. โครงการก่อสรา้ง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
พิมาน 

กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว 
๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย 

๐.๑๕ ม. 

200,000 ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป
มาสะดวก 

ขนาดของ
ความยาว 
กว้าง หนา 

7. โครงการก่อสรา้ง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านสุข
เกษม 

กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว 
๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม. 

 

123,000 ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก 
ปลอดภัย 

ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้าน
สัญจรไปมา
สะดวก 

8. โครงการก่อสรา้ง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านแสง
สว่าง 

กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว 49 
ม. หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ ม. 

 

112,000 ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก 

ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

9. โครงการก่อสรา้ง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านสุข
เกษม – แสงสว่าง 
(ดอนอุ่มเม็ก) 

กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๕๐ 
ม. หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ ม. 

 

350,000 ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก 
ปลอดภัย 

ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

10. อุดหนุนกิจการ
ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน       
(สายไฟดับ) บ้านดงน้อย  
ให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคนาแก 

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 160,600 ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้

เพียงพอต่อ
ความ

ต้องการ 

ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมี
ไฟฟ้าใช้
เพียงพอ 

11. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านสุขเกษม – 
บ้านดอนพัฒนา 

กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๐๐๐ 
ม. หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ ม. 

1,597,000 ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก 
ปลอดภัย 

ร้อยละของ
ครัวเรือนใน

หมู่บ้าน
สัญจรไปมา

สะดวก 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด(KPI) 

7. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (ต่อ) 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

12. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านพิมาน 

กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว 
๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย 

๐.๑๕ ม. 

397,000 ประชาชน
สามารถ
สัญจรไปมา
สะดวก 

ขนาดของ
ความยาว 
กว้าง หนา 

13. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านพิมาน 

กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว 
๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย 

๐.๑๕ ม. 

496,000 ประชาชน
สามารถ
สัญจรไปมา
สะดวก 

ขนาดของ
ความยาว 
กว้าง หนา 

14. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านจอมมณ ี

กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว 
๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย 

๐.๑๕ ม. 

499,000 ประชาชน
สามารถ
สัญจรไปมา
สะดวก 

ขนาดของ
ความยาว 
กว้าง หนา 

15. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านแสงสว่าง 

กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว 
๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย 

๐.๑๕ ม. 
 

500,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภัย 

ขนาดของ
ความยาว 
กว้าง หนา 

16. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านดอนพัฒนา (ข้าง 
รพ.สต.) 

กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๓๐ 
ม. หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ ม. 

163,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภัย 

ขนาดของ
ความยาว 
กว้าง หนา 

17. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านดอนพัฒนา สาย
บ้านนายบัญชา 

กว้าง ๔.๕ ม. ยาว 
๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย 

๐.๑๕ ม. 

 
331,000 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภัย 

ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านสญัจร
ไปมาสะดวก 

18. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านสุขเกษม สายบ้าน
นางไข่ทอน 

กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว 
๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย 

๐.๑๕ ม. 

218,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภัย 

ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านสญัจร
ไปมาสะดวก 

19. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านคลองเจรญิ 

กว้าง ๖. ม. ยาว 4 
กิโลเมตร หนาเฉลีย่ 

๐.๑๕ ม. 

495,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภัย 

ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านสญัจร
ไปมาสะดวก 

20. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านสุขเกษม  สาย
หนองแวง 
 

กว้าง ๔.๕ ม. ยาว 
๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย 

๐.๑๕ ม. 

496,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภัย 

ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านสญัจร
ไปมาสะดวก 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด(KPI) 

7. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (ต่อ) 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

21. โครงการก่อสร้าง
ฝาตะแกรงเหล็กบ่อพัก   
บ้านพิมาน 

ขนาดกว้าง ๐.๔๕ ม.  
ปากรางน้ำรอบในกว้าง 
๐.๒๕ ม. ลึกเฉลีย่ ๐.๓ 

ม.  ยาว ๓๐๐ ม. 

100,700 ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่
ท่วมขัง 

น้ำไม่ท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

22. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้ บ้านสุข
เกษม 

ขนาดกว้าง ๐.๔๕ ม.  
ปากรางน้ำรอบในกว้าง 
๐.๒๕ ม. ลึกเฉลีย่ ๐.๓ 

ม.  ยาว ๓๐๐ ม. 
 

280,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่
ท่วมขัง 

น้ำไม่ท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

23. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้ภายใน
หมู่บ้าน บ้านพิมานท่า 

ขนาดกว้าง ๐.๔๕ ม.  
ปากรางน้ำรอบในกว้าง 
๐.๒๕ ม. ลึกเฉลีย่ ๐.๓ 

ม.  ยาว ๔๐๐ ม. 
 

499,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่
ท่วมขัง 

น้ำไม่ท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

24. โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ   ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก  บ้านดง
น้อย 

ขนาดกว้าง ๐.๔๕ ม.  
ปากรางน้ำรอบในกว้าง 

๐.๒๕ ม. ลึกเฉลีย่            
๐.๓ ม.  ยาว ๖๐ ม. 

308,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่
ท่วมขัง 

น้ำไม่ท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

25. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้ภายใน
หมู่บ้าน บ้านดงน้อย 

ขนาดกว้าง ๐.๔๕ ม.  
ปากรางน้ำรอบในกว้าง 

๐.๒๕ ม. ลึกเฉลีย่           
๐.๓ ม.  ยาว ๑๖๐ ม. 

 

189,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่
ท่วมขัง 

น้ำไม่ท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

26.โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม
บ่อพัก บ้านปากบัง 

ขนาดกว้าง ๐.๔๕ ม.  
ปากรางน้ำรอบในกว้าง 

๐.๒๕ ม. ลึกเฉลีย่           
๐.๓ ม.  ยาว ๒๐๐ ม. 

494,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่
ท่วมขัง 

น้ำไม่ท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

8.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬา 
 
 
 
 
 

บริหารงาน
ทั่วไป 

ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

  ๕  ครั้ง 200,000 สามารถจัด
กิจกรรม

ท่องเที่ยวได้
อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

องค์ความรู้
ของจำนวน      
ผู้ฝึกอบรม 
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๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
   ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส การพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น 
  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
                    ๑) องค์การบริส่วนตำบลพิมานเป็นตำบลที่มีอาณาบริเวณกว้าง โดยมีพื้นที่ 50.06 ตาราง
กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน  ขนาดของพ้ืนที่เป็นปัจจัยที่มีผลในการพัฒนาเพราะจะทำให้
การพัฒนาเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึงเกิดการเหลี่ยมล้ำการพัฒนาในบางหมู่บ้านและบางพ้ืนที่ 
   ๒) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองยังมีน้อย   
จึงทำให้การพัฒนาไม่ตรงตามเป้าหมายความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
   3) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาตำบล เนื่องจากประเด็นปัญหาความต้องการของ
ประชาชนที่เสนอในการพัฒนาท้องถิ่นมีมากการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เท่าเทียมกันทุกหมู่บ้านจึงเป็นวิธีการ
หนึ่งในการลดความเหลี่ยมล้ำการพัฒนาหมู่บ้าน 
                   สถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
  1) สภาพทางการเมืองในระดับประเทศ  สถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน  อันเกิดเป็นวิกฤต
การเมืองส่งผลต่อประเทศโดยภาพรวมของท้องถิ่นด้วยทำให้ประชาชนไม่กล้าตัดสินใจในการประกอบการเพราะ
กลัวความเสี่ยง สินค้าต่าง ๆ มีราคาแพงขึ้น น้ำมันก็แพง 
             2) สภาพทางสังคม  การบริโภคค่านิยมตะวันตกและหลงใหลในวัตถุของคนสมัยใหม่ ส่งผลให้
เกิดความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยในสังคม ผลที่ตามมาคือการเกิดหนี้สินของประชาชน 
             3) สภาพทางเศรษฐกิจ สถานการณ์เศรษฐกิจอันได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง  
ส่งผลต่อการมีรายได้ของประชาชนเนื่องจาก  สินค้าราคาแพงแต่ค่าครองชีพของประชาชนยังเท่าเดิม 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


