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ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
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และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

 การติดตาม (monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกัน มี
จุดมุ่งหมายเหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองทีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้
ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น ฯลฯ สามารถกำกับ ดูแล ทบทวน และ
พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลจึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความสำคัญ  ดังนี้ 
 1) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองพลหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
 2) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลเพื่อ
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณและคุณภาพตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนดไวหรือไม่ อย่างไร 
 3) ผลการดำเนินงาน เพื่อตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มี
ปัญหาอุปสรรคใดบ้าง ท้ังในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 4) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนฯ เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ดำเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้หรือไม่ ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจท่ีจะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นท่ีและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน/โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม/บริบทในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
 บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการนำไปสู่การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งาน/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้
เกิดจุดแข็งนั้น และเมื่อพบปัญหาอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะดำเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุ ม
รอบคอบ พยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น ต้ังรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน/โครงการ/กิจกรร/งานต่าง ๆ 
พร้อมท้ังการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ ส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลฯ ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน 
เป็นไปตามเป้าหมายและเป้าประสงค์ท่ีต้ังไว้อย่างดียิ่ง 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มุ่งค้นหาแผนงาน/โครงการท่ีได้ดำเนินการไปแล้ว
ว่า แผนงาน/โครงการใดควรดำเนินการต่อไป หรือศึกษาระหว่างการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรได้รับการปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้  
ดังนี้ 
 1.2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 1.2.2 เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ สภาพ
ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้กำหนดไว้ 
 1.2.3 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แกไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การ
ยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
 1.2.4 เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ   ขององค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพล 
 1.2.5 เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลท่ีจะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง และ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
 1.2.6 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1.3 ขั้นตอนการติดตาและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
 (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

 1.3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย 
 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน 
 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน 
 3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน 
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 4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือกจำนวน 2 คน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
 1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
 2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา
ท่ีกำหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

 1.3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลได้
กำหนดขั้นตอนเพื่อให้การกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองพล  ดังนี้ 
  1.3.2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษา และรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนด
ตัวช้ีวัด : KPI ) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น 
จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลฯ ได้นำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ท่ีต้องการคืออะไร มีแนวทางการ
รายงานอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกต 
แล้วนำผลท่ีได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามฯ 
  1.3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน
จากข้อ 1.3.2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การ
ติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาท่ีเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้าง
เครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  1.3.2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
และขั้นตอนท่ีได้กำหนดไว้ ซึ่งส่ิงสำคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะดำเนินการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยต้องดำเนินการ
ติดตามเพิ่มเติมจนกว่าจะได้ข้อมูลครบตามจำนวนขั้นต่ำท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีกำหนดไว้
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดฯ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
  1.3.2.5 รายงานตามแบแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการรายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบโดย
รายงานตามแบบท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน/โครงการหนึ่งๆ 
อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ในการรายงานผลการติดตาม
โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการท่ีจะดำเนินการติดตามโดย
สรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการติดตามฯ ซึ่งจะปรากฏในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 



-4- 

  1.3.2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกป ี
  1.3.2.7 การวินิจฉัยส่ังการ  การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี
ภายหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลหรือผู้ท่ี
เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก/กองต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้ววินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จาก
รายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายการบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
 

 1.3.3 การรายงานผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลมีอำนาจหน้าท่ี
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองพล เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
พลและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

 
ขั้นตอนการรายงานผล 

            ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
 
 
 

 

 
      ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

สภาท้องถิ่น 

 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

- ประกาศผลการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ 
ประชาชนในพื้นท่ี อบต.เมืองพล 
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

 

คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นของ อปท. 

 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
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 1.4 เคร่ืองมือติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools Local 
development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือก
เครื่องมือและเทคนิค วิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดย
การสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นท่ีท่ัวไป อำนาจหน้าท่ี 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐาน 
แบบต่าง ๆ การกำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงนำเครื่องมือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุป/ประมวลผลข้อมูล  ต่อไป 
   1.4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ได้
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ดังนี้ 
   1) กรอบเวลา (time & timeframe) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา  ดังนี้ 
    1.1) หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ (โครงการท่ี
ดำเนินการเสร็จ) เสนอภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองพล 
    1.2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ี
ผ่านมาทุกครั้ง 
    1.3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ภายในเดือน ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
เมือบพลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

   2) ความสอดคล้อง (relevance) เป็นความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ 
แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาชนและ
ชุมชน 
 

   3) ความเพียงพอ (adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผล ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือท่ีมีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลมาปฏิบัติงาน 
   4) ความก้าวหน้า (progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการต่างๆ จะวัด
จากรายการท่ีเป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
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   5) ประสิทธิภาพ (efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลผลิตหรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
   6) ประสิทธิผล (effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพ ทำให้เกิดผลลัพธ์ และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ 
อาทิ วัดจากความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือมีความสุข เป็นต้น 

   กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นท่ี
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลท้ังในระดับชุมชน/หมู่บ้าน/ตำบลและอาจ
รวมถึงอำเภอพลและจังหวัดขอนแก่นด้วย เนื่องจากมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบ
องค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
 1.4.2 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
   1) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้ 
    1.1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) 
ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   1.2) เครื่องมือ ได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือสำหรับการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าว
เป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน แบบบันทึก
ข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง  ๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น 

  1.3) กรรมวิธี อันได้แก่ เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ ได้แก่ แผนพัฒนา แผนการ
ดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนิน
โครงการ ทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามท่ีต้ังไว้
หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  
 

  2) วิธีในการติดตามและประเมินผล 
    2.1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ
ประเมินแผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 

 
 
 



-7- 
 

   2.2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ี
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก 
(record) สักเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการ
ในพื้นท่ีจากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ี/บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลเป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตาม
ธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  

 1.4.3 กำหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
กำหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
   3.1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบ
และวัดผลเพื่อดูระดับการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการ
วัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น 
การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัด
อย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
   3.2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียวหรือกลุ่มก็ ได้ การ
สัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด 
โดยท่ัวไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal 
or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ 
และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นท่ี มี
การบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต  
   - การสังเกตแบบมี ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนหรือตัวบุคคล ชุมชน/
หมู่บ้านมีกิจกรรมร่วมกัน  
   - การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มี
ส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
   3.4) การสำรวจ (surveys) ในท่ีนี้ หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การ
รับรู้ ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตำบลเมืองพลจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
   3.5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
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 1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ท่ีสำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ระหว่างการ
ดำเนินโครงการ รองลงมาคือ นำไปใช้สำหรับการวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง 
ๆ แยกเป็นหัวข้อได้  ดังนี้ 
  1) ทำให้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การดำเนินงานตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน และรู้ว่าการนำนโยบายไป
ปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
  2) ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงตามเป้าหมายอย่าง
ทันท่วงที ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
  3) ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
และงบประมาณ รวมทั้งทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4) สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่างๆ ท่ีจะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง 
ทำให้ได้รับความเช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ  
  5) กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและ
รับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  6) การวินิจฉัย ส่ังการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้อำนวยการสำนัก/กองต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลสามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ขัดเจน รัดกุม มีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ 
สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ 
  7) ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลแต่ละสำนัก/กอง 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองพลเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความความสอดคล้องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8) สามารถรักษาคุณภาพของงาน หรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ 
    
   
   
  



ส่วนที่ 2 
 การติดตามและประเมินผล 

 

2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องดำเนินการติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนว
ทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมท้ังปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้ 
  

 2.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย เป้าประสงค์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองพล 
 

  2.1.1.1 “วิสัยทัศน์” การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลได้กำหนดนโยบายและการบริหารงานโดยมีเจตคติท่ีจะ
บริหารงานให้มีเสถียรภาพ เกิดความมั่นคง บรรลุวิสัยทัศน์ ในระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองพลเป็นไปตามภารกิจ และเป้าหมายท่ีต้ังไว้  
  ท้ังนี้ ได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ดังนี้ 
  “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน มุ่งพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้
ความพอเพียง พัฒนา พึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน” 
  

  2.1.1.2 พันธกิจ  
  1) พัฒนาสังคมให้มีส่วนร่วม จัดบริการสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพท่ีดีในด้าน
การศึกษา การสาธารณสุข การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  2) ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ทุกกลุ่มอายุ 
  3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภค ให้ครอบคลุมพื้นท่ี มีมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ 
  4) การพัฒนาเศรษฐกิจโดยนำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้
ประชาชนดำเนินชีวิต สามารถพึ่งพอตนเองได้ อย่างยั่งยืน 
  5) พัฒนาและส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้เกิดความสมดุล
และยั่งยืน 
  6) ด้านการบริหารจัดการ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

  2.1.1.3 จุดมุ่งหมายเป้าประสงค์เพื่อการพัฒนา 
  1) ส่งเสริมประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีในด้านการศึกษา การสาธารณสุข การรักษาความ
สงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  2) ส่งเสริม อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ทุกกลุ่มวัย 
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  3) พัฒนาบริการสาธารณะ บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  4) จัดระบบการบริหารจัดการน้ำระดับตำบล ส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีมีคุณภาพ 
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
  5) ส่งเสริม บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
  6) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกด้าน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อำนวยความ
สะดวก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน บริการประชาชนรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
 

  2.1.1.4 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 17 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แนวทางการพัฒนา 1. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
    2. ส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมท่ีดีงาม 
    3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุข 
    4. ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
    5. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
    6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แนวทางการพัฒนา 1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
    2. พัฒนาแหล่งน้ำ 
    3. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบและเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
    4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 

 แนวทางการพัฒนา  1. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และการนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
    2. พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
 

 แนวทางการพัฒนา 1. เสริมสร้างการมี ส่วนร่ วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
    2. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ 
    3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน ส่ิงปฏิกูลและน้ำเสีย 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารบ้านเมืองที่ดี 

 แนวทางการพัฒนา 1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
    2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถใน
การพัฒนา 
 

นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล
โดยมีสาระสำคัญท่ีจะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ ดังต่อไปนี้ 
 

 1) นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 เป้าหมายของการพัฒนาบริการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพื้นฐานในระบบประปา ระบบคมนาคม 
ระบบไฟฟ้า และระบบจัดการน้ำ ให้แก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวก และเตรียมความพร้อมรองรับการ
ขยายตัวของหมู่บ้านชุมชนสู่อาเซียน จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้ 
  1.1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ระบบน้ำประปา ให้มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับผู้อุปโภค 
บริโภค ครอบคลุมทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน 
  1.2) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ท่อระบายน้ำ ในหมู่บ้าน ถนนเช่ือมหมู่บ้าน ให้มี
ความสะดวก ปลอดภัย กระจายครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ตามความจำเป็น 
  1.3) ขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือน ไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ตามสภาพพื้นท่ี 
ครอบคลุมและท่ัวถึง 
  1.4) ขุดลอก ปรับปรุง ซ่อมแซม แหล่งน้ำสาธารณะ ฝายกั้นน้ำ สำหรับเก็บน้ำทำระบบ
ประปาหมู่บ้านและการเกษตร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ อย่างท่ัวถึง 
 

 2) นโยบายการพัฒนาด้านสังคม 
 เป้าหมายของการพัฒนาด้านสังคม เป็นการจัดบริการสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ในด้านการศึกษา เน้นจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านประสาทสัมผัสท้ังห้า พัฒนาร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม สติปัญญาและลักษณะนิสัยอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ด้านการสาธารณสุขเน้นการป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อ พัฒนาศักยภาพเครือข่าย ผู้นำหมู่บ้านกลุ่มต่าง ๆ การบริการเชิงรุกเรื่องการดูแลสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เน้นคนใน
สังคมหมู่บ้านตำบลมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา
ให้กับเด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน ด้านการพัฒนาเด็กเยาวชน เน้นพัฒนาครอบคลุมใน 6 มิติ คือ ศีลธรรม 
การดำรงชีวิต สังคม วิชาการ อาชีพ และนันทนาการ ด้านการสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน พัฒนาระบบการจ่ายเงินเพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
การพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตามความเหมาะสม โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

  2.1) แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา ประกอบด้วย 
   2.1.1) ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ก้าวสู่มาตรฐาน 
   2.1.2) ส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย มุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กเล็ก เพื่อให้เด็กปฐมวัย
ได้รับการพัฒนาท้ังทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เต็มตามศักยภาพ ให้มีความพร้อมในการเข้า
รับการศึกษาในระดับข้ันพื้นฐานต่อไป 
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   2.1.3) สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กนักเรียนท่ีด้อยโอกาส และมีฐานะ
ยากจน 
   2.1.4) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่โรงเรียนในเขตพื้นท่ีทุกแห่ง 
   2.1.5) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่เยาวชน และ
ประชาชน ท้ังในระบบและนอกระบบห้องเรียน 
   2.1.6) ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่นและผู้ทรงภูมิปัญญาในชุมชนได้มีส่วนในการจัดการ
เรียนรู้ในชุมชนตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้ปฏิบัติ
หน้าท่ีด้านการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  2.2) แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
   2.2.1) พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของคนในชุมชน/หมู่บ้าน 
   2.2.2) พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชน/หมู่บ้าน 
   2.2.3) การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) สนับสนุน
งบประมาณดำเนินการตามความเหมาะสมในแต่ละหมู่บ้านๆ ละสามหมื่นบาท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดด้านองค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน 14 ด้าน และดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของชุมชน 
   2.2.4) จัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล 
 

  2.3) แนวทางพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   2.3.1) วางแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันให้ชัดเจนการปฏิบัติงาน ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดหาอุปกรณ์ การส่ือสาร การประสานงานให้เกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมพื้นท่ี 
   2.3.2) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
อส.ตร. คณะกรรมการหมู่บ้านฯ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินช้ันต้น ให้มี
ความเข้มแข็ง เตรียมความพร้อมทุกสถานการณ์ 
   2.3.3) ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าเวรยามหมู่บ้าน ภายใต้แผนสร้างพลังสังคม และ
พลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด ปรับทัศนคติของสังคมและชุมชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ยึดหลักการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้หลักเมตตา ความรักในเพื่อนมนุษย์ อยากเห็นคนผิดกลับตัวเป็นคนดี คืนความรักให้ครอบครัว คืน
สุขให้ชุมชน เร่งสร้างหมู่บ้านให้เข้มแข็ง โดยน้อมนำพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันท่ี 
11 สิงหาคม 2554 “คนไทยทุกคน ต้องผนึกกำลังมาช่วยกัน โดยเริ่มจากคนในครอบครัวก่อน คนในสังคม
ท้ังหมดต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตามให้แก่กันและกัน ควรต่อต้านและประณามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด รวมท้ังแจ้ง
เจ้าหน้าท่ีให้ดำเนินการ ทำไม่ปล่อยให้ลูกหลานติดยา โดยไม่พาไปรักษา ท่านต้องให้เวลา และกำลังใจในการ
ฟื้นฟูลูกหลานท่ีติดยาเพื่อให้เขากลับคืนมาเป็นท่ีมีคุณภาพของสังคมและเป็นกำลังของครอบครัวต่อไป...” 
 

  2.4) แนวทางการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
   2.4.1) ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
   2.4.2) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าใช้สถานท่ีและอุปกรณ์หรือเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัด
ขึ้นตามความเหมาะสม 
   2.4.3) จัดให้มีสถานท่ีออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดชมรม/
กลุ่มออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการอย่างเหมาะสม 
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   2.4.4) จัดส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ สำหรับ
นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยใช้กิจกรรมการออก
กำลังกาย กีฬาและนันทนาการเป็นตัวนำ 
 

  2.5) แนวทางการพัฒนาเด็กเยาวชน 
   2.5.1) พัฒนาเด็กเยาวชนภายใต้ “การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำความรู้ เกิด
ภูมิคุ้มกัน” เน้นพัฒนาครอบคลุมใน 6 มิติ คือ ศีลธรรม การดำรงชีวิต สังคม วิชาการ อาชีพและนันทนาการ 
   2.5.2) พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมด้านสติปัญญา อารมณ์ ศีลธรรมและ
มีจิตสำนึกสาธารณะ 
   2.5.3) จัดค่ายกิจกรรมส่ือสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน เหมาะสมกับเพศ วัยของเด็ก
และเยาวชน 
 

  2.6) แนวทางการสังคมสงเคราะห์ 
   2.6.1) ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ให้มีมาตรฐานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ขยายครอบคลุมทุกพื้นท่ีในตำบลเมืองพล ให้ประชาชนอย่างมีคุณค่า การรับอย่างมีศักดิ์ศรี ให้ความอยู่ดีมี
สุขบนพื้นฐานของความพอเพียงและให้การช่วยเหลือเผ่ือแผ่ถึงผู้ทุกข์ยากและด้อยโอกาสในชุมชนท้องถิ่น 
   2.6.2) พัฒนาระบบการจ่ายเงินเพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตามความเหมาะสม 
   2.6.3) ดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เช่น จัดหาอุปกรณ์
ส่งเสริมอาชีพ ปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือตามความเหมาะสม จัดให้มีเวที
แสดงออก ทัศนศึกษานอกพื้นท่ี จัดบริการสาธารณสุขให้ได้เข้าถึง 
 

 3) นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 เป้าหมายของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ใน 4 ปี ข้างหน้า 
ขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียง โดยนำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริไปปรับใช้ตามแนวทาง ดังนี้ 
  1) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดต้ังกองทุนทำปุ๋ยหมักชีวภาพครอบคลุมทุกพื้นท่ี จัดทำศูนย์
การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ทำแปลงเกษตรสาธิตเพื่อการเรียนสร้างแรงบันดาลใจ สร้างตลาดชุมชนเพื่อรองรับ
และจำหน่ายผลผลิตจากชุมชน แบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
  2) สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นาเพื่อเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ 
  3) ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปล่ียนแนวคิด วิธีการดำเนินการด้านการเกษตร ให้
สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ีและภูมิสังคม 
  4) สร้างงานและอาชีพให้กับประชาชน/กลุ่มอาชีพ ควบคู่กับการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมีแนวทางแก้ปัญหาเช่ือมโยงในทุกมิติอย่างครบวงจร ต้ังแต่การผลิตใน
ระดับต้นน้ำ (การพัฒนาปัจจัยการผลิต) ระดับกลางน้ำ (การแปรรูป) และระดับปลายน้ำ (การตลาด) 
 

 4) นโยบายการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 เป้าหมายของการพัฒนาคือ จัดการให้เป็นตำบลน่าอยู่ ปราศจากมลพิษ มีลำคลองใสสะอาด ชุมชน
สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กร
เอกชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมให้สวยงาม น่าอยู่อาศัย มี 
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ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและจัดการขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน้ำเสีย
ตามหลักสุขาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 

 5) นโยบายด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน 
 การบริหารจัดการ เป็นการบริหารภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน การบริหารงานการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติ การปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล การอำนวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน การประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบล โดยจะ
ดำเนินการ ดังนี้ 
  5.1) จะดำเนินการบริหารงาน โดยยึดหลักบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกด้าน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พัฒนากระบวนการทำงานให้เป็นหน่วยท่ีบริการ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
  5.2) ปรับปรุง ปรับภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี และพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานท่ี
ทำงานให้ทันสมัย โปร่งใส ส่ือสารได้รวดเร็ว 
  5.3) ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พัฒนากิ จการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามระเบียบ พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็น
ผู้นำท่ีมีองค์ความรู้ให้ประชาชนยอมรับและให้ความเช่ือถือ 
  5.4) ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานการเงินการคลังให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง ด้านการจัดงบประมาณและการพัสดุ การจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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2.1.2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (โครงการ/งบประมาณ) 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นการติดตามโครงการที่ได้บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) โดยจะดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการโดยการแยกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาว่า ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนามีจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เป็นจำนวนก่ีโครงการ และมีการดำเนินโครงการก่ีโครงการ เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ดังนั้น จึงสรุปการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ดังตารางที่ 1 

2.1.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 
ตารางที่ 1 สรุปการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวน
โครง 
การ 

ปี พ.ศ. 
2562 

งบประมาณตาม
แผน 

พัฒนาฯ 
 

โครง 
การ 

ท่ีได้รับ
การ

จัดสรร
ตาม 
ข้อ 

บัญญัติ 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับจัดสรร

ตาม 
ข้อบัญญัติ 

 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ไป 

 

ร้อยละ
ของโครง 

การ 
ท่ีได้รับ
การ

จัดสรร 
 

ผลดำเนินงาน 
 

เสร็จ 
กำลัง
ดำเนิน
การ 

ไม่ได้ 
ดำ 
เนิน 
การ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การ
พัฒนาคนและสังคมทีมี
คุณภาพ 

33 15,136,800 31 15,416,240 14,308,792.96 93.94 31 - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การ
พัฒนาเมืองและชุมชนน่า
อยู่ 

22 27,107,200 18 3,479,000 1,803,577.49 81.82 18 - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อการแข่งขัน 

4 350,000 2 25,000 - 50.00 - - 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การ
บริหารจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ยืน 

8 4,765,000 5 802,290 852,560.00 62.50 5 - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การ
บริหารบ้านเมืองที่ดี   

11 3,140,000 8 1,658,830 1,133,063.00 72.73 8 - - 

รวมทั้งสิ้น 78 60,499,000 64 21,381,360 18,097,993.45 82.05 62 - 2 

 

 2.1.2.2 โครงการพัฒนาท้องถ่ิน  
     จากตารางท่ี 1  อธิบายการดำเนินโครงการแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้   
             สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 78 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 60,499.000 บาท 
โดยแบ่ง  5  ยุทธศาสตร์  คือ  (1) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  จำนวน  33  โครงการ  
(2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ จำนวน 22 โครงการ (3) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน จำนวน 4 โครงการ (4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 8 โครงการ (5) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารบ้านเมืองท่ีดี จำนวน 11 โครงการ 
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ได้รับจัดสรรงบประมาณ 64 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 21,381,360 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.05 ของโครง
ท้ังหมดตามแผนพัฒนาฯ โดยเป็นโครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 62 โครงการ งบประมาณจำนวน  
21,356,360 บาท ใช้ไปท้ังส้ิน 18,097,993.45 บาท  งบประมาณคงเหลือ 3,258,366.55 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 96.88 ของโครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ 
งบประมาณ จำนวน 25,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 3.13 ของโครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ     
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2.1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561- 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
                 1.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 

ลำดับ 
ท่ี 

 
ชื่อโครงการ 

 
รายละเอียดโครงการของกิจกรรมท่ีเกิดจากโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

(2561-2565) 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ตาม 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ไป 

ผลการดำเนินการ 
ปัญหา 

อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
1. โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง

อำเภอพล ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี
ระดับอำเภอ  
 

-อุดหนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่ทำการปกครองอำเภอพล 
เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานรัฐพิธี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
 

10,000 10,000 10,000     สป.อบต. 

2. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต 
เมืองพล   
 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นค่า
วิทยากร ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม วัสดุอุปกรณ์  
 

150,000 150,000 139,599     สป.อบต. 

.รวม 160,000 160,000 149,599 2 0 0   
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            1.2 แผนงานการศึกษา   

ลำดับ 
ท่ี 

 
ชื่อโครงการ 

 
รายละเอียดโครงการของกิจกรรมท่ีเกิดจากโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

(2561-2565) 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ตาม 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ไป 

ผลการดำเนินการ 
ปัญหา 

อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก แล้วเสร็จ กำลัง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 
บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.เมืองพล 
 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เมืองพลให้สามารถบริหารศูนย์ฯ ให้ครอบคลุมและมี
ความพร้อมในการจัดการศึกษา อาทิ เช่นค่า อาหารกลางวัน 
การสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับเด็ก การส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของชุมชน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 
ผู้ปกครองกับเด็ก การปูลกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ 
เด็ก การจัดกิจกรรมประกันคุณภาพภายในศูนย์ ฯลฯ 

700,000.- 699,600 630,800     กอง
การศึกษา 
ศพด. 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตำบลเมืองพล  

-เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และนันทนาการสำหรับเด็ก 
และเยาวชนตำบลเมืองพล  

50,000 80,000 31,675     กอง
การศึกษา 

3. โครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร 
หมู่บ้านและศูนยข์้อมูลข่าวสาร 
องค์การบริหารส่วนตำบล 

-เพื่อเป็นค่าจัดหาหนังสือพิมพ์ประจำศูนย์การเรียนรู้ประจำ
หมู่บ้าน  11 หมู่บา้น และศูนยข์้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองพล 

50,000 50,000 47,190     กอง
การศึกษา 

4. โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน  
 

เพื่อจัดหาอาหารเสริม(นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง  
และโรงเรียน ๕ แห่งในเขตำบลเมืองพล 

1,186,800 1,142,400 1,002,727.32     กอง
การศึกษา 

5. โครงการอุดหนุนงบประมาณให้
โรงเรียนตามโครงการ อาหาร
กลางวัน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลเมืองพลตาม 
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน จำนวน 5 แห่ง (420 คน 
คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน) 

1,800,000 1,800,000 1,710,000     กอง
การศึกษา 

6. โครงการอุดหนุนโรงเรียนตาม
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับ
ผู้เรียน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลเมืองพลตาม 
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียน จำนวน 4 แห่ง 

40,000 40,000 -     กอง
การศึกษา 

รวม 3,826,800 3,812,000 3,422,392.32 5 0 1   
 
 
 
 
 



-19- 
 

 1.3 แผนงานสาธารณสุข  

ลำดับ 
ท่ี 

 
ชื่อโครงการ 

 
รายละเอียดโครงการของกิจกรรมท่ีเกิดจากโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

(2561-2565) 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ตาม 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ไป 

ผลการดำเนินการ 
ปัญหา 

อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 
แล้วเสร็จ 

กำลัง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

1. โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
ก่อนถึงโรงพยาบาลของหน่วย 
กู้ชีพ-กูภัยของ อบต.เมืองพล 
 

-เพื่อจ่ายค่าบริหารจัดบริการแพทยฉ์ุกเฉินแก่ประชาชนในเขต
ตำบลเมืองพล ตลอด 24 ชั่วโมง อาทิเช่น ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าวัสดุ-อุปกรณ์การแพทย์ ค่าน้ำมันรถ ฯลฯ 

800,0000 467,000 458,505     สป.อบต. 

2. โครงการป้องกันและควบคุมโรค 
เอดส์ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุ การอบรมให้ความรู้เผยแพร่ใหค้วามรู้เร่ือง
โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ืนๆ   

20,000 10,000 0     สป.อบต. 

3. โครงการป้องกันและรณรงค์โรค 
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมสำหรับป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อที่เกิดขึ้นในพื้นที่  อาทิเช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัคซีน ฯลฯ 
 

50,000 30,000 29,456     สป.อบต. 

4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมงาน 
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมสำหรับป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อาทิเช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

50,0000 20,000 0     สป.อบต. 

รวม 920,000 527,000 487,961 2 0 2   
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 1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์  

 
ลำดับ 

ท่ี 
ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการของกิจกรรมท่ีเกิดจากโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

(2561-2565) 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ตาม 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ไป 

ผลการดำเนินการ 
ปัญหา 

อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
1. โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม 

อำนาจหน้าที่ 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
ประสบปัญหาทางสงัคม หรือภัยพบิัติต่าง ๆ อาทิเช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน ฯลฯ 

100,0000 50,000 20,000     สป.อบต. 

2. โครงการเงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระ
เกียรติอำเภอพล เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเอดส์ 

เพื่ออุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติอำเภอพลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย 
เอดส์ จ่ายตามโครงการ 

30,000 20,000 20,000     สป.อบต. 

3. โครงการเงินอุดหนุนหน่วยงานที่ทำ
การปกครองอำเภอพลกิจกรรม
กาชาด 

เพื่ออุดหนุนหน่วยงานที่ทำการปกครองอำเภอพลกิจกรรม 
กาชาด เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยและการช่วยเหลือราษฎร
ยากไร้หรือด้อยโอกาส 

15,000 15,000 15,000     สป.อบต. 

4. โครงการเงินอุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมกาชาด 

เพื่ออุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมกาชาดเพื่อ 
การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยและการช่วยเหลือราษฎรฯ 

15,000 15,000 15,000     สป.อบต. 

5. โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็ก
นักเรียนของศ ูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เมืองพล   

เพื่อสงเคราะห์ครัวเรือนที่มีเด็กเข้ามาเรียนที่ศูนย์เด็ก ที่มีฐาน
ยากจน ด้อยโอกาส ไม่มียานพาหนะส่งเด็กมาเรียน ตามเกณฑ์
ช่วยเหลือที่อบต.กำหนด อาทิเช่นค่าจ้างเหมารถบริการรับส่ง
นักเรียนของศูนย์ฯ     

50,000 168,000 127,700     กอง
การศึกษา 

.  รวม 210,000 268,000 197,700 5 0 0   
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 1.5 แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

 
ลำดับ 

ท่ี 
ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการของกิจกรรมท่ีเกิดจากโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

(2561-2565) 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ตาม 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ไป 

ผลการดำเนินการ 
ปัญหา 

อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
1. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลคัพ 

 
เพื่อจ่ายเป็นจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเมืองพล อาทิเช่น ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่ารางวัลการแข่งขัน อื่น ๆฯลฯ 

50,000 60,000 59,840     กอง
การศึกษา 

2. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนใน 
เขตตำบลเมืองพล 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนในเขตพื้นทีใ่ห้มีทักษะการเล่นกีฬาแต่ละ
ประเภท อาทิเช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่ารางวัลการ
แข่งขัน อื่น ๆ ฯลฯ  

30,000 30,000 0     กอง
การศึกษา 

3. โครงการจัดแข่งขันกีฬาประชาชน
ต้านยาเสพติด ต.เมืองพล 

เพื่อจ่ายเป็นจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในเขตตำบลเมืองพลให้เล่นกีฬาและออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่
แข็งแรงอย่างทั่วถึง อาทิเช่นตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่ารางวัล
การแข่งขัน อื่น ๆ ฯลฯ 

180,000 180,000 179,836     กอง
การศึกษา 

4. โครงการฝึกอบรมศักยภาพผู้สงูอาย ุ
  

เพื่อจ่ายเป็นจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เช่น 
การให้ความรู้เร่ืองการสร้างรอยยิ้มให้ผูสู้งอายุ การออกกำลัง 
กาย และสันทนาการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม   

80,000 30,000 0    โอนงบไป 
ร.ร.ผู้สูงอาย ุ

สป. อบต. 
เมืองพล 

5. โครงการส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา  เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา
ของประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพล 

50,000 10,000 0      

6. โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการ 
อนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 เพื่อจ่ายเป็นส่งเสริมการจัดงานกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของประชาชนทุกหมูบ่้านในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพล 

50,000 10,000 4,500      

7. โครงการส่งเสริม/สนับสนุนอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมการจัดงานกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและ  
ประเพณีท้องถิ่นของประชาชนทุกหมู่บา้นในเขตพื้นที่ตำบล 
เมืองพล 

50,000 10,000 9,976      

8. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
หมู่บ้าน และศูนย์กีฬา อบต.เมืองพล 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.เมืองพล เพื่อส่งเสริม 
ให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย 

50,000 90,000 89,850      

รวม 490,000 420,000 344,002 5 0 3   
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 1.6 แผนงานงบกลาง  

 
ลำดับ 

ท่ี 
ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการของกิจกรรมท่ีเกิดจากโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

(2561-2565) 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ตาม 
ข้อบัญญัติ 

 
งบประมาณ 

ท่ีใช้ไป 

ผลการดำเนินการ  
ปัญหา 

อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
1. โครงการสมทบเงินกองทุน

หลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองพล 
เพื่อจ่ายเป็นจัดสมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. 
เมืองพล  ดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบแผนกองทุนฯ 

110,000 110,000 110,000     สป. อบต. 
เมืองพล 

2. โครงจ่ายเบี้ยยังชพีแก่ผู้สงูอาย ุ เพื่อจ่ายเบี้ยยงัชีพผู้สงูอายุตามระเบียบที่กำหนด 7,000,000 7,232,400 7,034,500     สป. อบต. 
เมืองพล 

3. โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

 เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง  100,000 95,000 88,588     กองคลัง 

4. โครงการจ่ายเบี้ยยงัชีพแก่ผู้พิการ 
 

 เพื่อจ่ายเบี้ยยงัชีพแก่ผู้พิการ ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 

1,500,000 1,920,000 1,848,800     สป. อบต. 
เมืองพล 

5. โครงการจ่ายเบี้ยยงัชีพแก่ผู้ป่วยเอดส ์
 

 เพื่อจ่ายเบี้ยยงัชีพผูป้่วยเอดส์ตามระเบียบที่กำหนด 
 

30,000 36,000 18,500     สป. อบต. 
เมืองพล 

6. โครงการการใช้จ่ายเงินสำรองจ่าย 
 

เพื่อจ่ายเป็นสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน หรือกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
ได้ รวมถึงกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภยัเกิดขึ้น 

500,000 343,709 0     สป. อบต. 
เมืองพล 

7. โครงการสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน 
ท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้ารการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

200,000 182,231 182,231     กองคลัง 

รวม 9,440,000 9,919,340 9,282,619 6 0 1   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
         2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการของกิจกรรมท่ีเกิดจากโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

(2561-2565) 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ตาม 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ไป 

ผลการดำเนินการ 
ปัญหา 

อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 

จราจรช่วงเทศกาล 
 

 เพื่อจ่ายเป็นค่า   
1. ต้ังจุดบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  บริเวณ
หน้า รพ.สต.เมืองพล จำนวน 1 จุด  
2. ด่านชุมชนทุกหมู่บ้าน รวม 11 หมู่บ้าน     

80,000 80,000 56,152     สป.อบต. 

2. โครงการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเตรียมความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์ บุคลากร 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภยัพิบัติต่าง ๆ ภายในตำบลเมืองพล 

150,000 150,000 57,102     สป.อบต. 

3. โครงการฝึกอบรมทบทวนหรือจัดต้ัง 
อปพร. 

เพื่อจ่ายเป็นจัดให้มีกิจกรรมการฝึก/การเตรียมความพร้อมให้ 
อปพร./ประชาชนที่สนใจมีจิตอาสาในเขต ต.เมืองพล เมื่อ 
เผชิญเหตุและการป้องกันภัยต่าง ๆ   

80,000 50,000 0     สป.อบต. 

4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในพื้นที่ตำบลเมืองพล 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนใน
สถานศึกษา ให้มคีวามรู้เร่ืองยาเสพติดและรู้จักป้องกันตนให้มี
จิตสำนึกที่ดีห่างไกลยาเสพติด 

50,000 20,000 0     สป.อบต. 

5. โครงการ อุดหนุนที่ทำการปกครอง 
อำเภอพล ตามโครงการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อจ่ายงบประมาณอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพลตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562  
 

20,000 20,000 20,000     สป.อบต. 

6. โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง
จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อจ่ายงบประมาณอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
ตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 
2562 ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น 

20,000 20,000 20,000     สป.อบต. 

7. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล
ประจำรถน้ำเอนกประสงค์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลประจำรถน้ำเอนกประสงค์ 
สำหรับบริการประชาชนในช่วงเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ   

90,000 90,000 52,500     สป.อบต. 

รวม 490,000 430,000 205,754 5  2   
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  2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการของกิจกรรมท่ีเกิดจากโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

(2561-2565) 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ตาม 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ไป 

ผลการดำเนินการ 
ปัญหา 

อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก แล้วเสร็จ กำลัง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.8 
 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
อำเภอพล เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำหรือไฟฟ้าส่องสว่างใน
หมู่บ้าน/ตำบลเมืองพลให้ทั่วถึง 

250,000 240,000 240,000     กองช่าง 

รวม 250,000 240,000 240,000 1 0 0   
 
    2.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการของกิจกรรมท่ีเกิดจากโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

(2561-2565) 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ตาม 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ไป 

ผลการดำเนินการ 
ปัญหา 

อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่า

หลวง หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองพล 
เพื่อก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางแซว ระยะทางรวม 65 ม. 
โดย  
(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 ม.ระยะทาง 38 ม.   
ช่วงที่ 2 ชนาดกว้างเฉลีย่ 5 ม. ระยะทาง 27 ม.รวมระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 65 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือหรือมีพื้นที่ผิวทาง
ไม่น้อยกว่า 287 ตร.ม. 
(2) วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40ม. 
จำนวน 70 ท่อน พร้อมบ่อพั ก จำนวน 4 บ่อ ติดต้ังป้าย
ระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
1 ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด 

770,400 231,000 230,000     กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(สายบ้านนายกองพันธ์ นาดา-บ้าน 
นายสงวนศักด์ิ พันธ์ทองคำ)  
หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองพล  

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5  
(สายบ้าน นายกองพันธ์ นาดา-บ้าน นายสงวนศักด์ิ พันธ์ทองคำ)
ขนาดกว้าเฉลี่ย 4 ม. ระยะทาง 50 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่
น้อยกว่า 200 ตร.ม. พร้อมติดต้ังป้ายระหว่าง ดำเนินการ 1 
ป้าย และป้ายหลงัการก่อสร้างแล้วเสร็จ1 ป้าย ตามรูปแบบ
รายการที่ อบต.เมืองพล กำหนด 

120,000 113,000 113,000     กองช่าง 
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                  2.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)  

ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการของกิจกรรมท่ีเกิดจากโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

(2561-2565) 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ตาม 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ไป 

ผลการดำเนินการ 
ปัญหา 

อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

กลางบ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 
เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านบ้านชาดอำนวย หมู่ที่  11 สาย
กลางบ้าน ขนาดกว้างเฉลี่ย 6 ม. ระยะทาง 129 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. หรือพื้นผิวทางไม่น้อยกว่า 774 ตร.ม.ลงหินคลุกไหล่
ทาง 2 ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พร้อมติดต้ังป้ายระหว่าง
ดำเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพล กำหนด 

532,800 451,000 448,000     กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน 
โนนเหม่น - บ้านแฝก  
บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 สายรอบหมู่บ้าน
โนนเหม่น-บ้านแฝก ระยะทางรวม 120 ม. โดยช่วงที่ 1 ขนาด
กว้างเฉลี่ย 5 ม. ระยะทาง 113.50 ม.ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 5 ม. ระยะทาง 6.50 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อย
กว่า 600 ตร... ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 
0.50 ม. พร้อมติดต้ังป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย และป้าย
หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการที่ อบต.เมืองพล กำหนด 

360,000 451,000 353,000     กองช่าง 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบ 
หมู่บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 
 
 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่  7 สายรอบ
หมู่บ้านขนาดกว้างเฉลี่ย 5 ม. ระยะทางยาว 120 ม.หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. หรือพื้นผิวทางไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.ลงหินคลุกไหล่
ทาง 2 ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พร้อมติดต้ังป้ายระหว่าง
ดำเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย 
ตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพล กำหนด 

360,000 354,000 353,000     กองช่าง 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านทับบา หมูท่ี่ 3 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านทับบา หมู่ที่ 3 สายบ้านตำแย - 
ทับบา ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 ม. ระยะทาง 150 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. หรือพื้นผิวทางไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.ลงหินคลุกไหล่
ทาง 2 ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พร้อมติดต้ังป้ายระหว่าง
ดำเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย 
ตามรูปแบบรายการที่อบต.เมืองพล กำหนด 

460,000 458,000 458,000     กองช่าง 
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             2.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)  

ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการของกิจกรรมท่ีเกิดจากโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

(2561-2565) 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ตาม 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ไป 

ผลการดำเนินการ 
ปัญหา 

อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก แล้วเสร็จ กำลัง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

7. โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สาย
บ้านตำแย-บ้านหันใหญ่แม่เอีย 

เพื่อซ่อมสร้างถนน คสล.สายบ้านตำแย-บ้านหันใหญ่แม่เอีย ดังน้ี 
ช่วงที่ 1 บ้านตำแย หมู่ที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 10 ม.  ระยะทาง 
20 ม. ช่วงที่ 2 บ้านหันใหญแ่ม่เอีย หมู่ที ่10 หมู่ที่ 10 ขนาด
กว้างเฉลี่ย 6 ม. ระยะทาง 18.50 ม. ช่วงที่ 3 บ้านหันใหญแ่ม่
เอีย หมู่ที่ 10 ขนาดกว้างเฉลีย่ 6 ม. ระยะทาง 18 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 419 ตร.ม. พร้อมติดต้ังป้าย
ระหว่างดเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 
ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพล กำหนด 

460,000 240,000 239,000     กองช่าง 

8. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  
บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 
 

เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 สายแยก 
ต้นแจ้ง ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 
ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรด
เกลี่ยเรียบ ติดต้ังป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลัง
การก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย ราย ละเอียดตามรูปแบบรายการที่ 
อบต.เมืองพล กำหนด 

440,000 252,000 252,000     กองช่าง 

9. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สาย  
หนองปู่ตา-นา นายประทวน 
บ้านชาด หมู่ที่ 1 
 

เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านชาด หมูท่ี่ 1 สายหนองปู่ตา- 
นา นายประทวน (ช่วงนานายประทวน-หนองอีสานเขียว) 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 ม. ระยะทางรวม 1,000 ม. หนาเฉลีย่ 
0.10 ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม.  
พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ ติดป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย 
และป้ายหลงัการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย รายละเอียด 
ตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพล กำหนด 

260,000 252,000 252,000     กองช่าง 
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         2.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)  

ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการของกิจกรรมท่ีเกิดจากโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

(2561-2565) 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ตาม 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ไป 

ผลการดำเนินการ 
ปัญหา 

อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
10. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายทด

น้ำและคันคูลำห้วยหนองแซง  
บ้านทับบา หมูท่ี่ ๓ 

1. ถมดินซ่อมแซมฝายทดน้ำและคันคูลำห้วย บริเวณทีช่ำรุด 
เสียหายปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. 
2. ดาดผนัง คสล.กันดิน ๒ ฝั่งคันคูลำห้วย บริเวณด้านหน้าและ
ด้านท้ายฝายทดน้ำ พร้อมติดต้ังป้ายระหว่าดำเนินการ ๑ ป้าย 
และป้ายหลงัการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการ
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลกำหนด 

178,000 178,000 159,800     กองช่าง 

11. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมคันคลอง
ชลประทาน บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๔- 
บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ ๑๐   

เพื่อดำเนินการ  
1. ถมดินซ่อมแซมคันคลองชลประทาน บริเวณที่ชำรุดเสียหาย 
ปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๙.๐๐ ลบ.ม. 
2. ลงหินคลุกซ่อมแซมคันคลองชลประทาน บริเวณที่ชำรุด
เสียหาย ๓ จุด กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร 
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกรวม
ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 
3. ปรับเกรดคันคลองชลประทานกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่
น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตร.ม. 

155,900 155,900 155,900     กองช่าง 
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 2.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)  

ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการของกิจกรรมท่ีเกิดจากโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

(2561-2565) 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ตาม 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ไป 

ผลการดำเนินการ 
ปัญหา 

อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 
แล้วเสร็จ 

กำลัง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

12. โครงการปรับปรุง และซ่อมแซมคันคู
ลำห้วย ฝายทดน้ำที่ชำรุดเสียหาย 
จำนวน ๒ จุด (บ้านตำแย หมู่ที่ 2 
และบ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9) 

เพื่อปรับปรุง และซ่อมแซมคันคูลำห้วย ฝายทดน้ำที่ชำรุดเสียหาย 
จำนวน ๒ จุด ดังน้ี 
1. ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยและฝายทดน้ำ ลำห้วยหนองแซง 
บ้านตำแย หมู่ที่ ๒ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๖.๐๐  
ลบ.ม. โดยทำการถมดินและปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย 
2. ถมดินเสริมคันคูและปรับปรุงลำห้วยเสยีว บ้านโนนเหม่น  
หมู่ที่ ๙ โดย 
- ถมดินเสริมคันคูลำห้วยเสียวฝัง่ขวา กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๔๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตรปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
๗๒๐.๐๐ ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งคันค ู
- ลงหินคลุกซ่อมแซมคันคูลำห้วย กว้างเฉลีย่ ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวม
ไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งคันค ู

155,900 105,100 105,000     กองช่าง 

13. โครงการปรับปรุงดินคันคูหนอง 
โอเลี้ยงสาธารณประโยชน์    
บ้านชาด หมู่ที่ ๑ 

เพื่อดำเนินการ   
๑. ถมดินเสริมคันคูหนอง ด้านทิศใต้ กว้างเฉลีย่ ๖.๐๐ เมตร ยาว 
๕๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย๑.๕๐ เมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ PVC 
(ชั้น ๘.๕) ขนาด Ø๘” จำนวน ๓ ท่อน 
๒. ถมดินเสริมคันคูหนอง ด้านทิศตะวันตก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ถมรวมไม่น้อยกว่า ๖,๙๕๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งคันคู 

88,000 88,000 88,000     กองช่าง 

14. โครงการปรับปรุงฝายทดน้ำลำห้วย
ตำแย บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 

เพื่อปรับปรุงฝายทดน้ำลำห้วยตำแย ขนาดฝายกว้าง ๑๔.๐๐ 
เมตร พร้อมติดต้ังป้ายระหว่างดำเนินการ ๑ ป้าย และป้ายหลัง
การก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑ ป้ายตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหาร
ตำบลเมืองพลกำหนด 

226,000 226,000 226,000     กองช่าง 

 
 



-29-               
          2.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)  

ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการของกิจกรรมท่ีเกิดจากโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

(2561-2565) 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ตาม 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ไป 

ผลการดำเนินการ 
ปัญหา 

อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
15. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนที่

ชำรุดเสียหายภายในตำบลเมืองพล 
รวม 12 แห่ง 

เพื่อ ซ่อมแซมถนน เส้นทางต่าง ๆ ดังน้ี 
1. ถนนสายบ้านชาด – บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๘ โดย 
- ถมดินบริเวณที่ชำรุดเสียหาย ปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า 
๑,๐๘๐ ลบ.ม. 
- ปรับเกรดผิวทางที่ชำรุด ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. 
ระยะทาง ๒,๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 
๑๐,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. 
- ลงหินคลุกซ่อมแซมบริเวณที่ชำรุด กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร 
ระยะทางรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ลบ.ม. 
2. ถนนสายบ้านนางกหุลาบ – ลำห้วยหนองแซง บ้านตำแย  
หมู่ที่ ๒ โดย 
- ปรับเกรดผิวทางที่ชำรุด ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. 
ระยะทาง ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 
๔,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. 
- ลงหินคลุกซ่อมแซมบริเวณที่ชำรุด กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
ระยะทางรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลบ.ม. 
3. ถนนสายรอบบ้าน บ้านทบับา  
หมู่ที่ ๓  โดย 
- ถมดินบริเวณที่ชำรุดเสียหาย ปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า 
๒๑๖.๐๐ ลบ.ม. 
- ปรับเกรดผิวทางที่ชำรุด ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. 
ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 
๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. 

500,000 393,700 392,700     กองช่าง 
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       2.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)  

ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการของกิจกรรมท่ีเกิดจากโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

(2561-2565) 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ตาม 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ไป 

ผลการดำเนินการ 
ปัญหา 

อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
  - ลงหินคลุกซ่อมแซมบริเวณที่ชำรุด กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 

ระยะทางรวม ๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ลบ.ม. 
4. ถนนสายข้างปั๊ม ปตท. - วัดขวัญเมืองพลาราม บ้านท่าหลวง 
หมู่ที่ ๔ โดย 
- ถมดินบริเวณที่ชำรุดเสียหาย ปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า 
๒๔๐.๐๐ ลบ.ม. 
- ปรับเกรดผิวทางที่ชำรุด ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. 
ระยะทาง ๘๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 
๓,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. 
5. ถนนสายข้างวัดศรีหมงคล บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ ๖ โดย 
- ปรับเกรดผิวทางที่ชำรุด ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. 
ระยะทาง ๒,๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 
๘,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. 
6. ถนนสายดอนปู่ตา บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ ๖ โดย 
- ถมดินบริเวณที่ชำรุดเสียหาย ปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า 
๒๘๘.๐๐ ลบ.ม. 
7. ถนนสายทศิเหนือหมู่บ้าน วัดป่าพุทธรังสี บ้านหันใหญ่  
หมู่ที่ ๖  
- ปรับเกรดผิวทางที่ชำรุด ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. 
ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 
๔,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.  
8. ถนนสายบ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ ๗ – บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๘  
- ปรับเกรดผิวทางที่ชำรุด ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. 
ระยะทาง ๔๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 
๒,๒๕๐.๐๐ ตร.ม. 
 

       กองช่าง 
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  2.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)  

ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการของกิจกรรมท่ีเกิดจากโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

(2561-2565) 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ตาม 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ไป 

ผลการดำเนินการ 
ปัญหา 

อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
  9. ถนนสายบ้านหนองห้าง – ลำห้วยม่วง บ้านหนองห้าง  

หมู่ที่ ๘  
- ปรับเกรดผิวทางที่ชำรุด ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. 
ระยะทาง ๑,๘๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 
๗,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. 
10. ถนนสายบ้านโนนเหม่น – บ้านแฝก โดย 
- ปรับเกรดผิวทางที่ชำรุด ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. 
ระยะทาง ๘๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 
๓,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. 
11. ถนนสายทศิตะวันตกหมู่บ้าน บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ ๑๑ 
โดย 
- ถมดินบริเวณที่ชำรุดเสียหาย ปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า 
๔๘๐.๐๐ ลบ.ม.  
- ลงหินคลุกซ่อมแซมบริเวณที่ชำรุด กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
ระยะทางรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ลบ.ม. 
12. ถนนสายทศิใต้หมู่บ้าน บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ ๑๑ โดย 
-ถมดินบริเวณที่ชำรุดเสียหายปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า 
๔๗.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเทคอนกรีตผิวทางบริเวณที่ชำรุดเสียหาย 
พื้นที่ของคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๘.๕๐ ตร.ม. 

       กองช่าง 
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            2.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)  

 
ลำดับ 

ท่ี 

 
ชื่อโครงการ 

 
รายละเอียดโครงการของกิจกรรมท่ีเกิดจากโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

(2561-2565) 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ตาม 
ข้อบัญญัติ 

 
งบประมาณ 

ท่ีใช้ไป 

ผลการดำเนินการ  
ปัญหา 

อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 
แล้วเสร็จ 

กำลัง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

16. โครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วย ฝาย
ทดน้ำและบริเวณที่ถูกกัดเซาะ
ชำรุดเสียหายภายในตำบลเมืองพล 

เพื่อซ่อมแซมคันคู ลำห้วย และบริเวณที่ถูกกัดเซาะชำรุด
เสียหาย ภายในตำบลเมืองพล ดังน้ี 
1. ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยหนองแซง บ้านทับบา หมู่ที ่3 
จำนวน 3 จุด ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,090 ลบ.ม. 
โดยทำการถมดินบริเวณที่ถูกัดเซาะเสียหาย พร้อมปรับเกลี่ย
ให้เรียบร้อย 
2. ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยตำแย บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 
จำนวน 3 จุด ปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า 418 ลบ.ม. 
โดยทำการถมดินบริเวณที่ถูกกัดเซาะเสียหายพร้อมปรับเกลี่ย
ให้เรียบร้อย 
3. ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอก และบริเวณทีถู่กกัดเซาะ
เสียหาย บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 จำนวน 3 จุด ปริมาตรดินถม
รวมไม่น้อยกว่า 2,015 ลบ.ม. โดยทำการถมดินบริเวณที่ถูก
กัดเซาะเสียหาย พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 
4. ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอก และบริเวณทีถู่กกัดเซาะ
เสียหาย บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 จำนวน 6 จุด ปริมาตรดิน
ถมรวมไม่น้อยกว่า 7,165 ลบ.ม. โดยทำการถมดินบริเวณที่
ถูกกัดเซาะเสียหายพร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 
5. ถมดินซ่อมแซมฝายทดน้ำลำห้วยอีโซ บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 
4 บริเวณที่ถูกกัดเซาะชำรุดเสียหาย ปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 192 ลบ.ม. โดยทำการถมดินบริเวณที่ถูกกัดเซาะ
เสียหาย พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 

200,000 419,000 419,000     กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านชาด  หมู่ที่ 1 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านชาด ม.1 สายบ้าน
นายอภินิชัย คำภูษา ขนาดกว้างเฉลีย่ 4.00 เมตร ระยะทาง 
270.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 108.00 ลบม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ   

78,100 78,100 78,100     กองช่าง 
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            2.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)  

ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการของกิจกรรมท่ีเกิดจากโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

(2561-2565) 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ตาม 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ไป 

ผลการดำเนินการ 
ปัญหา 

อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
18 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. 

บ้านตำแย ม.2   
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ บริเวณทางเชื่อถนนทาง
หลวง207 โดยวาท่อระบายน้ำ คสล.ขขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมเท
คอนกรีตผิวทางบริเวณหลังท่อ  
 

30,000 30,000 20,400     กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
บ้านหญ้าคา  ม.5 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง คสล.สายหน้าวัดกุสวนาราม 
ระยะทางรวม 75.00 เมตร โดยดำเนินการช่วงที่1 ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร  ช่วงที่2 ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร พื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 
343.00 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางของข้างๆละ 0.50 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ   

250,000 250,000 208,000     กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านชาดอำนวย .11 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกสายทิศใต้หมู่บ้าน-ลำ
ห้วยตำแย ขนาดกว้างเฉลี่ย  4 ม. ระยะทาง 320.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 128  
ลบ.ม. รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพล
กำหนด 

100,000 100,000 92.000     กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุงถนนสายทศิ
ตะวันตกหมู่บ้าน และคันคูลำห้วย
ตำแย บ้านชาดอำนวย .ม.11 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกสายทิศตะวันตกหมู่บ้าน 
และคันคูลำห้วยตำแย(สายทางติดตะวันตกหมู่บ้าน)   
1.ถมดินปรับพื้นทางขนาดกว้างเฉลีย่ 4.00 ม. . ระยะทาง 
150.00 ม.  
2.ลงหินคลุกผิวทางกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง 12.00ม. 
3.ปรับปรุงคันคูลำห้วยกว้างลี่ย 4.00 ม. ยาว 130.00 ม.สูง 
0.50 ม. หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 300.00 ลบม.   
รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด 

134,600 134,600 92,000     กองช่าง 

รวม 5,859,700 4,969,400 4,653,900 21  0   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
            3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการของกิจกรรมท่ีเกิดจากโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

(2561-2565) 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ตาม 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ไป 

ผลการดำเนินการ 
ปัญหา 

อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
1. โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือ 

แปรรูปผลิตภัณฑ ์
 

 เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ตำบล 
เมืองพล 

50,000 10,000 0     สป. อบต. 

รวม 50,000 10,000 0 0  1   
 
                  3.2 แผนงานการเกษตร  

ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการของกิจกรรมท่ีเกิดจากโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

(2561-2565) 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ตาม 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ไป 

ผลการดำเนินการ 
ปัญหา 

อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 

เศรษฐกิจพอเพียง 
 เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง  
ในเขตตำบลเมืองพล เพื่อให้ประชาชนยึดหลักความพอดี 
มีเหตุผล พอประมาณ มีความขยันหมั่นเพยีรในการ 
ประกอบอาชีพ 
 

50,000 80,000 0     สป.อบต 

2. โครงการส่งเสริมการพัฒนา 
ศักยภาพศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ 
พอเพียง อบต.เมืองพล 

เพื่อส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบต.เมืองพล  
จำนวน 1 แห่ง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพ 
ด้านการเกษตร ฐานการเลี้ยงไก่ ฐานการเพาะปลูกมะนาว 
ฐานทำปุ๋ยชีวภาพ 

50,000 20,000 0     สป.อบต 

รวม 100,000 100,000 0 0  2   
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
   4.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการของกิจกรรมท่ีเกิดจากโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

(2561-2565) 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ตาม 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ไป 

ผลการดำเนินการ 
ปัญหา 

อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
1. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ 

สายกลางบ้านทศิเหนือ-ทิศใต้ 
(บ้านตำแย หมู่ที่ 2) 
 

 เพื่อก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านตำแย หมูท่ี่ 2 สายกลางบ้าน 
ทิศเหนือ-ทิศใต้ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 97 ม. โดย 
(1) วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. 
จำนวน 91 ท่อน 
(2) ก่อสร้างบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด จำนวน 9 บ่อ 
(3) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ความยาว 88 ม. พร้อมป้าย
โครงการระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่  
อบต.เมืองพล กำหนด 

295,000 203,000 197,000     กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ 
สายบ้าน นายอนุรักษ์ (บ้านหันใหญ่
แม่เอีย หมู่ที่ 10) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านหันใหญแ่ม่เอีย  
หมู่ที่ 10 สายบ้าน นายอนุรักษ์ ยาวรวมไม่น้อยกว่า 93 ม. 
(1) วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. 
(แบบท่อผ่าคร่ึง) จำนวน 81 ท่อน 
(2) วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. 
จำนวน 12 ท่อน รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต. 
เมืองพล กำหนด 

114,000 64,000 64,000     กองช่าง 

3. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ 
สายบ้าน นายทองพูล นิยมพล 
(บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6) 

เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6  
สายบ้าน นายทองพูล นิยมพล โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
พร้อมฝาปิดยาวรวมไม่น้อยกว่า 105 ม. พร้อมติดต้ังป้าย 
ระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 
ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพล กำหนด 

280,000 273,000 272,000     กองช่าง 

4. โครงการถนนปลอดถังขยะ  เพื่อจัดให้มีถังขยะวางเป็นจุดที่เหมาะสม  50,000 40,000 35,700     สป.อบต 
5. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
 เพื่อจัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย 
แก่ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 

100,000 50,000 0     สป.อบต 
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         4.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)  

ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการของกิจกรรมท่ีเกิดจากโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

(2561-2565) 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ตาม 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ไป 

ผลการดำเนินการ 
ปัญหา 

อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
6. โครงการอุดหนุนเทศบาลเมืองเมือง

พลตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลเมืองเมืองพล ตามโครงการ 
กำจัดขยะมูลฝอยที่ อบต.เมืองพล นำไปทิ้งในสถานที่กำจัด 
ขยะของเทศบาลเมืองเมืองพล 

200,000 200,000 200,000     สป.อบต 

7. โครงการจ้างเหมาบุคคลประจำรถ
ขยะ 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลประจำรถขยะ เพื่อบริการ
จัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลเมืองพล ไปกำจัด 

295,200 295,200 295,200     สป.อบต 

8. โครงการจ้างเหมาบุคคลเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะครัวเรือน
ประจำเดือน  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเก็บค่าธรรมเนียมขยะครัวเรือน
ประจำเดือน ในพื้นที่ตำบลเมืองพล  

48,000 48,000 48,000     สป.อบต 

รวม 1,382,200 1,173,200 1,111,900      
 

   4.2 แผนงานการเกษตร  

ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการของกิจกรรมท่ีเกิดจากโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

(2561-2565) 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ตาม 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ไป 

ผลการดำเนินการ 
ปัญหา 

อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
1. โครงการดูแลรักษาที่สาธารณะ 

ในพื้นที่ ต.เมืองพล 
 

เพื่อดำเนินการดูแลรักษาฟื้นฟูป่า ที่สาธารณะ ป้องกันการ 
บุกรุกที่สาธารณะ ถนนสาธารณะ ฯลฯ 
  

30,000 30,000 0    ไมมีการ 
บุกรุกที่สาธา 

สป.อบต. 

2. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณ 
อบต.เมืองพล 

เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อบต.เมืองพล   
ให้มีความเรียบร้อย 
 

30,000 30,000 23,025     สป.อบต. 

3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ 
ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ 
สาธารณประโยชน์ 

เพื่อจัดให้มีการดำเนินการสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วน 
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูป่าในที่สาธารณะและเพิ่ม 
พื้นที่สีเขียว ลดปัญหาโลกร้อน 
 

30,000 30,000 29,976     สป.อบต. 

.รวม 90,000 90,000 53,001 2  1   
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารบ้านเมืองที่ดี  
              5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป   

ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการของกิจกรรมท่ีเกิดจากโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

(2561-2565) 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ตาม 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ไป 

ผลการดำเนินการ 
ปัญหา 

อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก แล้วเสร็จ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
1. โครงการปรับปรุงระบบข้อมูล 

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 

เพื่อดำเนินการสำรวจ/ปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและ  
ทะเบียนทรัพย์สินภายในหมูบ่้าน/ชุมชนให้เป็นปัจจุบัน   
การสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว จำนวน 11 หมู่บ้าน 

30,000 20,000 0     กองคลัง 

2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 
เลือกต้ัง 

เพื่อดำเนินการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา อบต.และผู้บริหาร 
อบต.เมืองพล ทุกหมู่บ้าน และในระดับตำบล รวม 1 คร้ัง 

500,000 160,000 0     สป.อบต 

3. โครงการจัดหาวัสดุสำนักงานและ 
วัสดุอ่ืน ๆ 

เพื่อจัดหาวัสดุสำนักงานและวัสดุอ่ืน ๆ ที่มีความจำเป็น 
ต้องใช้ในสำนักงานและงานอ่ืน 

300,000 554,000 383,259     สป. คลัง ช่าง 
ศึกษา 

4. โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ
หรือครุภัณฑข์อง อบต.เมืองพล 

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุหรือครุภัณฑ์ให้สามารถใช ้
งานได้ตามปกติ 

100,000 430,000 301,150     สป. คลัง ช่าง 
ศึกษา 

5. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับใช ้
ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน 

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับใชใ้นการปฏิบัติงาน 
ในสำนักงาน อบต.เมืองพล 

200,000 288,500 280,380     สป. คลัง ช่าง 
ศึกษา 

6. โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
อบต. เมืองพล 

เพื่อดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ อบต.เมืองพล ให้ทันสมยั 
เป็นปัจจุบัน และเช่าพื้นที่เว็บไซต์ 

20,000 10,000 10,000     สป. 

7. โครงการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรม โครงการของ อบต. 
เมืองพล 

เพื่อจัดทำป้าย เอกสารสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรม/โครงการของ อบต.เมืองพล 

30,000 90,000 0     สป. คลัง ช่าง 
ศึกษา 

8. โครงการอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอพล  

เพื่ออุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอพลที่
รับผิดชอบการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองในระดับอำเภอ  

20,000 16,000 16,000     สป.อบต. 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่นและผู้เก่ียวข้อง  

เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพบคุลากรท้องถิ่นและ
ผู้เก่ียวข้อง 

200,000 200,000 84,160     สป.อบต. 

10. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป
ช่วยเหลืองาน อบต. 

เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไปช่วยเหลืองาน อบต. สป. 5 คน 
กองคลัง 1 คน กองการศึกษา 1 คน 

700,000 537,600 530,400     สป. คลัง ช่าง 
ศึกษา 

รวม 2,100,000 2,306,100 1,604,449 7  2   
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   5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการของกิจกรรมท่ีเกิดจากโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

(2561-2565) 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ตาม 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ไป 

ผลการดำเนินการ 
ปัญหา 

อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 
แล้วเสร็จ 

กำลัง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

1. โครงการ อบต.พบประชาชนและ
ให้บริการนอกสถานที่ 

เพื่อจัดให้มีกิจกรรมการบริการงานในหน้าที่ของ อบต.และ 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน การรณรงค์ทำความสะอาดหมู่บ้าน 

30,000 
 

10,000 4,952     สป.อบต 

2. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ในวโรกาสสำคัญของชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ 

จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ ต.
เมืองพล ทั้ง 11 หมูบ่้านได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

100,000 20,000 1,400     สป.อบต 

3. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ของ อบต.เมืองพล 

เพื่อจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ทบทวนการจัดทำแผน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ีแผนชุมชน 

30,000 10,000      สป.อบต 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ  
แกนนำกลุ่ม หน่วยงานต่าง ๆ ใน 
พื้นที่ ต.เมืองพล 

เพื่อดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้นำ แกนนำกลุ่ม หน่วยงาน 
ต่าง ๆ ในพื้นที่ ต.เมืองพล เพื่อเป็นภาคีเครือข่ายการพัฒนา 
ต.เมืองพล กลุ่มอาชีพเป้าหมาย จำนวน 2 กลุ่ม 

500,000 30,000      สป.อบต 

5. โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน 
ของคณะกรรมการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ต.เมืองพล 

ดำเนินการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมและการประชุมของ 
คณะกรรมการฯ การจัดให้มีการศึกษาดูงานของคณะกรรมการฯ 

20,000 30,000      สป.อบต 

.รวม 680,000 100,000 6,352 2  3   
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2.1.4 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพล ในการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  คือ 
 1) ขอให้นำข้อมูลเชิงลบ หรือปัญหาอุปสรรคจากสรุปผลรายงานการดำเนินงานโครงการของ
โครงการมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน 
 2) ควรจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดทำแผน เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการท่ี
รับผิดชอบภารกิจของทุกส่วนราชการ เพื่อให้มีความเข้าใจในการเขียนโครงการเสนอขอรับงบประมาณและการ
สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการเมื่อส้ินสุดโครงการ 
 3) ควรทำข้อตกลร่วมกันในแต่ละกอง ถึงการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ว่าจะสรุปผลการ
ดำเนินงานให้คณะกรรมกาติดตามให้ทราบหลังส้ินสุดโครงการหรือหลังการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วภายใน
กำหนดกี่วัน เพราะถ้าไม่มีการรายงาน ผลท่ีได้รับจากโครงการ ประชาชนจะไม่ทราบ และคณะกรรมการไม่
สามารถรายงานให้ผู้บริหารทราบได้เช่นกัน 
 4) ทุกส่วนราชการควรให้ความสำคัญกับการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้ผู้บริหาร
ทราบถึงผลของโครงการว่า ควรจะดำเนินโครงการต่อในปีถัดไปหรือไม่ โครงการมีประโยชน์กับประชาชนมีส่วน
ใหญ่หรือเฉพาะกลุ่ม 
 

2.2 แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  2.2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย   60 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์ (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ควรประกอบข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่นท่ีต้ังหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ท่ีดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ  ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง /การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง  

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง /การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้งฯลฯ ประชากร เช่นข้อมูลเกี่ยวกับ
จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพสังคม เช่นการศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์  

(3)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ เช่นการเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริหาร การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี งานประจำปี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของท่ีระลึก 
ฯลฯ และอื่น ๆ  

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.  

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการและการ
ดำเนินการประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ 
ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแกไข
ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ  

ควรประกอบข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เช่ือโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ี
เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น  

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่นด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายา 
เสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น  

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ของ
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ 
และความเป็นอยู่ทั่วไป  เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติ 
ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้น การ
ประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  ท่ีอาจส่งผล
ต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง)  
W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opprtunity (โอกาส)   
และ T-Therat (อุปสรรค)  

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางพฒันาท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ  
Thailand 4.0 

(10)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี  และ Thailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์  วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานะท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น หรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะ 
เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กบั
โครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5)  

3.5 กลยุทธ์  แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีต้องทำตาม
อำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไป 
สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นความชัดเจนในส่ิง
ท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์   

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมาย
ส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีชัดเจน  

(5)  

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Possitioning)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จ
ทางยุทธศาสตร์  

(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคต 
กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือแผนงาน 
ท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ท่ีมีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยระบุแผนงานและความเช่ืองโยงดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

(5)   

 คะแนนรวม 100  
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      ๒.2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  60 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5) 
    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  (5) 
    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าท่ีจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนนที ่
ได้ 

1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Nalysis)/Global Demand และ Trend  ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   

10  

2. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถ่ินไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดในเชิงปริมาณ เช่น
การวัดจำนวน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ ผลผลิตนั้นเองว่า
เป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนท่ีดำเนินการจริงตามท่ี
ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนท่ีไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน
เท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีท่ีได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)  

10  

3. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถ่ินไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ การ
นำเอาเทคนิค มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ 
ท่ีดำเนินการในพื้นท่ีนั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ ส่ิงของ วัสดุครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน  
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากต้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิตต่ิาง ๆ จนนำไปสู่
การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ วิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Nalysis)/Global Demand และ 
Trend หรือหลักบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนนที ่

ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 

 ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพือ่ให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 กำหนด
วัตถุประสงค์สอคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการท่ีกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนนำไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไหร่ กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นท่ีดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำท่ีไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง  

(5)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่งคง (2) การสร้างความสามรถ
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสจากความเสมอภาพและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การ
สร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (6) การ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิด
ความมั่งคง ยั่งยืน     

(5)  

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ20 ปี  (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579  (5) ยึด
หลักนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่มีเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (5.1)การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับ
ดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (5.2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(5.3) การลดความเล่ือมล้ำทางสังคม (5.4) การรองรับการ
เช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5.5) การสร้างความเจริญ 
เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(5.6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ     

(5)  

 
 
 

 



-46- 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนนที ่

ได้ 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะความสอดคล้องกับการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือน
ด้วยนวัตกรรม ทำน้อยได้มาก เช่น (1) เปล่ียนจาการผลิตสินค้าโภค
ภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศ
จากภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วย
วิทยาการความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัย และพัฒนาแล้วต่อยอดเชิงได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรมฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่น มีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคล่ือนพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพฒันาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้
กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน   

(5)  

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ  

เป็นโครงการท่ีดำเนินการภายใต้ฐานความพอเพียรท่ีประชาชน
ดำเนินการเอง หรือร่วมดำเนินการ  เป็นโครงการต่อยอดหรือขยาย
ได้ เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความมั่งคง เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 

(5)  

 5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนงึถึงหลักสำคัญ 5 ประการใน
การจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency 

(5)  

5.10 มีการประมาณ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การงบประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคาท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์  

(5)  

5.11 มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล
ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator: KPI)  
ท่ีสามรถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness)  
ได้  เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดส่ิงท่ีได้รับ (การคาดการณ์คาด
ว่าจะได้รับ  

(5)  
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พิจารณา 

 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนนที ่
ได้ 

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงจากการดำเนินตามโครงการพัฒนา ซึง่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลรับของความสำเร็จได้ (3) ระบุส่ิงท่ีต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามรถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุ สอดคล้องกับความจริง (5) ส่งผลต่อการบอกเวลาได้      

(5)  

รวมคะแนน 100  
 

      ๒.2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
            คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล
กำหนดกรอบและแนวทางติดตามและประเมินผล ดังนี้  
            1) กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลาดังนี ้
                 (1) หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ (โครงการท่ีดำเนินการเสร็จ
แล้ว) เสนอภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล  
               (2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาสและสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผ่านมาทุก
ครั้ง  
               (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล  
            2) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ(หรือ
ผลผลิต) ท่ีได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล  
            3) ความพอเพียง (Adepuacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือท่ีมีอยู่ในองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองพลมาปฏิบัติงาน 
            4) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการ
ท่ีโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องงบประมาณท่ีผ่านมา โครงท่ีต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
            5) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ซึ่งสามารถวัด
ได้จากเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น  
            6) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสมารถวัดได้ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
           กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นจะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล  ท้ังในระดับหมู่บ้าน ตำบล และอาจรวมถึง
อำเภอพล และจังหวัดขอนแก่นด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน   
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                ๒.2.4 กำหนดเคร่ืองมือที่ใช้ติดตามและประเมินผล 
        ๒.2.4.1 แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
                      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ท่ี โครงการ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี /แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/ 

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล(นิติธรรม/คุณธรรม/

โปร่งใส/คุ่มค่า/มีส่วนร่วม/รับผิดชอบ 

การประเมินผล
กระทบระหว่างการ

ดำเนินโครงการ 

การประเมินผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ

ในโครงการ 

การประเมินผล
ผลิต/ผลลัพธ์

โครงการ 

การประเมิน
โครงการโดย

ภาพรวม 
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  ๒.2.4.2 แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม................................................................................................................................... 
2. หน่วยงานรับผิดชอบ งาน...........................................ฝ่าย.....................กอง/สำนัก....................................... 
    ผู้รับผิดชอบ ................................................................................................................................................... 
3. การดำเนินงานโครงการมีความสอดคล้องกับ 
    แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ ................................................................................................... 
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี 12 โดยยึดหลัก ............................................................................................ 
    Thailand 4.0 โดย .................................................................................................................................. 
    ยุทธศาสตร์จังหวัด .................................................................................................................................... 
    เป็นโครงการท่ีแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลัก 
        ประชารัฐ .................................................................................................................................................... 
 

4. ผลการดำเนินงาน 
    4.1 ผลผลิต 
          4.1.1 เชิงปริมาณ 
................................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            4.1.2 เชิงคุณภาพ             
................................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            4.1.3 เชิงประโยชน์             
................................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    4.2 ผลลัพธ์ 
          4.2.1 ประชาชน 
................................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            4.2.2 องค์กร             
................................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    4.3 ผลกระทบ 
          4.3.1 เชิงบวก
................................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            4.3.2 เชิงลบ           
................................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. งบประมาณและการใช้จ่าย 

ตามแผนพัฒนา อบต. 
(บาท) 

ได้รับการจัดสรรตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ(บาท) 

ใช้จ่ายจริง 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 

........................ .......................... ........................ ........................ 
 

รายละเอียดการใช้จ่าย จำแนกตามกิจกรรม  
5.1 ใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256....เงินร่วมตั้งไว้ใน 
แผนงาน............................งาน....................งบ......................หมวด...............ประเภท...............ตามโครงการ......... 
ซึ่งงบประมาณต้ังไว้.........................................โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
1.............................................................................................................................................................................. 
2.............................................................................................................................................................................. 
3............................................................................................................................................................................. 

ใช้เงินรวมทั้งสิ้น ...................................บาท 
5.2 กฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีถือปฏิบัติ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
6. ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  

ปัญหาหรืออุปสรรค การแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค ข้อเสนอแนะป้องกันปัญหาหรือ
อุปสรรค 

   
   
 

7. การประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (เช่น ความพึงพอใจ/ความสำเร็จของการพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาอันเป็นที่มาของการจัดทำโครงการ/กิจกรรม)   
    7.1 .................................................................................................................................................................... 
    7.2 .................................................................................................................................................................... 
    7.3 .................................................................................................................................................................... 
 
(ลงช่ือ) ................................................ผู้จัดทำรายงาน     (ลงช่ือ) ..............................................ผู้รับรองรายงาน 
        (................................................)                                (.............................................)  
 
 
 
 
หมายเหตุ:  ผู้จัดทำรายงาน คือผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ,ผู้รับรอง คือ หัวหน้า/ผอ.กอง 
               ****** พร้อมแนบรูปถ่ายการดำเนินการ/สำเนาโครงการท่ีได้รับอนุมัติ      
               ****** ขอเป็นไฟล์ภาพ เพื่อจะนำไปสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี  
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  ๒.2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 
 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
 

คำช้ีแจง:  เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล
ภาพรวมโดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256........)   
 

             โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความท่ีตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป  

1. เพศ              ชาย             หญิง 
2. สถานะ           โสด              สมรส      หม้าย    หย่าร้าง  
3. อายุ             ต่ำกว่า 20 ปี   21-30 ปี  31-40 ปี  41-50 ปี  51-60 ปี     

                                   มากว่า 60 ปี  
4. การศึกษา      ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

                  ปริญญาตรี     ปริญญาโท   อื่นๆ (ระบุ) ................................................  
5. อาชีพหลัก      รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ      เอกชน  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  

                  รับจ้าง         นักเรียน/นักศึกษา      อื่นๆ (ระบุ) ...................................  
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น  
            6. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
             โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องด้านขวามือท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน  
 

 
ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1)  

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม      
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม      
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม      
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด      
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

     

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน      
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      

 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ ............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 



 

ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 

3.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองพล   
 

     3.1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
 

คะแนน 
ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 17 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย   60 60 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (10) 10 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 10 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 10 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 5 
    3.5 กลยุทธ์ (5) 5 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 5 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 5 
    3.8 แผนงาน (5) 5 
    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 5 

รวมคะแนน 100 95 
 

 3.1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วยข้อมูล 
ดังนี้ 
       (1) ข้อมูลเกี่ยวกับกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ  ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการ
เลือกตั้ง 
       (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร 
เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 
       (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สังคมสงเคราะห์  
       (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นท่ีฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา ฯลฯ 
       (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การ
ท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์ /กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
       (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 
       (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่า ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  
       (8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.   
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       (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น 
โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์  ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปล่ียนเรียนรู่ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

 3.1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
        (1) การวิเคราะห์ท่ีควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 
  (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้
สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการ การพัฒนาท้องถิ่น 
  (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นต้น 
   (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ  สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 
   (5) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือส่ิงท่ี
เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา 
  (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opprtunity (โอกาส) และ T-Therat (อุปสรรค) 
 

 3.1.4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
         (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 
  (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 
          (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี  และ Thailand 4.0  
          (4) วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานะท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น หรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
          (5) กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจ หรือส่ิงท่ีต้องทำตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นความชัดเจนในส่ิงท่ีจะดำเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์   
   (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น 
มุ่งหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีชัดเจน 
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         (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Possitioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 
  (8) แผนงานหรือจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ
แผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท่ีมีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเช่ืองโยงดังกล่าว 
  (9) ความเช่ือมโยงองค์รวมท่ีนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
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3.2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ินของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
   

  3.2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
คะแนน
ที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  60 50 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 5 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 5 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 5 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 5 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
          และสังคมแห่งชาติ 

(5) 5 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 2 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
          มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ   

(5) 3 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 5 
    5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 5 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าท่ีจะได้รับ (5) 5 
    5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 5 

รวมคะแนน 100 84 
 

  3.2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา        
  เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Nalysis)/Global Demand และ Trend)  ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
 

         3.2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
               (1) การควบคุมท่ีมีตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดในเชิงปริมาณ เช่นการวัดจำนวน โครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั้นเอง ว่าเป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนท่ีดำเนินการจริงตามท่ี
ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนท่ีไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีท่ีได้กำหนดไว้ 
             (2) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 
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         3.2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
              (1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การนำเอาเทคนิค มาใช้เพื่อวัดค่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ท่ีดำเนินการในพื้นท่ีนั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วัสดุครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน  
              (2) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 

         3.2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
              (1) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากต้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ ต่าง  ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้วิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Nalysis)/Global Demand และ Trend หรือหลักบูรณาการ (Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นท่ีติดต่อกัน  
              (2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ 
 

      3.2.6 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 
              (1) ความชัดเจนของช่ือโครงการเป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 
     (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
ท่ีกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
             (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง สภาพท่ี
อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไหร่ 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นท่ีดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
             (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการสอดคล้องกับ  
                 - ความมั่งคง  
                 - การสร้างความสามรถในการแข่งขัน  
                 - การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน  
                 - การสร้างโอกาสจากความเสมอภาพและเท่าเทียมกันทางสังคม  
                 - การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
                 - การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่งคง ยั่งยืน     
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             (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดย 
                 - ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579   
                 - ยึดหลักนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่มีเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา   
                 - การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
                 - การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
                 - การลดความเล่ือมล้ำทางสังคม  
                 - การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
                 - การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
                 - การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ     
             (6) โครงการมีลักษณะความสอดคล้องกับการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based 
Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ทำน้อยได้มาก เช่น  
                 - เปล่ียนจาการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
                 - เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศจากภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
                 - เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็ม
ด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย และพัฒนาแล้วต่อยอดเชิง
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรมฯลฯ 
             (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดโครงการพัฒนาท้องถิ่น มีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคล่ือนพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน   
             (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ เป็นโครงการท่ีดำเนินการภายใต้ฐานความพอเพียรท่ีประชาชนดำเนินการเอง หรือร่วมดำเนินการ  
เป็นโครงการต่อยอดหรือขยายได้ เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะให้
ท้องถิ่นมีความมั่งคง เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง               
  (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนา
จะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่  
                 -ความประหยัด (Economy)  
                 -ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
                 -ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
                 -ความยุติธรรม (Equity) 
                 -ความโปร่งใส (Transparency 
             (10) มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การงบประมาณราคาเพื่อการพัฒนา
ต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคาท้องถิ่นมีความโปร่งใสใน
การกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์  
            (11) มีการกำหนดตัวช้ีวัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าท่ีจะได้รับ มีการ
กำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ท่ีสามรถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(Effectiveness)  ได้  เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ท่ีเกิดส่ิงท่ีได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ 
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           (12) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงจากการดำเนิน
ตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์
หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง  
                 -มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ   
                 -วัดและประเมินผลรับของความสำเร็จได้  
                 -ระบุส่ิงท่ีต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามรถปฏิบัติได้  
                 -เป็นเหตุ สอดคล้องกับความจริง  
                 -ส่งผลต่อการบอกเวลาได้  
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3.3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  

     3.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์  
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

คำช้ีแจง:  เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล
ภาพรวมโดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256........)   
             โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความท่ีตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป  

1. เพศ             ชาย             หญิง 
2. สถานะ          โสด              สมรส      หม้าย    หย่าร้าง  
3. อายุ             ต่ำกว่า 20 ปี  21-30 ปี  31-40 ปี  41-50 ปี  51-60 ปี     

                                   มากว่า 60 ปี  
4. การศึกษา      ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

                  ปริญญาตรี     ปริญญาโท   อื่น ๆ (ระบุ) ................................................  
5. อาชีพหลัก     รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ      เอกชน   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  

                  รับจ้าง         นักเรียน/นักศึกษา      อื่น ๆ (ระบุ) ................................. 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น  
            6. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
             โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องด้านขวามือท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน  

 
ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1)  

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม      
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม      
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม      
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด      
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

     

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน      
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      

 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่น ๆ ............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
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    3.3.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน  

ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย S.D. คิดเป็นร้อยละ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 4.46 0.74 89.20 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.99 0.61 79.80 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 4.01 0.64 80.20 
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.97 0.64 79.40 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 3.95 0.72 79.00 
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 3.97 0.61 79.40 
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

4.00 0.65 80.00 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 3.99 0.67 79.80 
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 4.03 0.61 80.60 

รวม 4.04 0.65 80.82 
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   3.3  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมอืงพล อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  
 

ไปที่ D 3.40.1 ต้ังแต่หน้าที่ 61-81 
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3.4 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นการติดตามโครงการที่ได้บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) โดยจะดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการโดยการแยกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาว่า ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนามีจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เป็นจำนวนก่ีโครงการ และมีการดำเนินโครงการก่ีโครงการ เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ดังนั้น จึงสรุปการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ดังตารางที่ 2 
 

 3.4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 
 ตารางที่ 2 สรุปการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวน
โครงการ 
ปี พ.ศ. 
2563 

งบประมาณ 
ตามแผนฯ 

โครงการ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 
(ตาม

ข้อบัญญัติ) 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร

ตาม 
ข้อบัญญัติฯ 

งบประมาณที่ใช้ไป 

ร้อยละ
ของ

โครงการที่
ได้รับ
จัดสรร 

ผลการดำเนินงาน 

เสร็จ 
อยู่

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

41 18,234,800 31 15,976,779 14,932,544.38 44.92 2๒ - ๙ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

126 90,509,800 20 3,957,400 3,027,169.56 28.98 16 2 ๒ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน 

13 500,000 3 40,000 - 4.36 - - 3 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

30 6,505,000 6 443,000 322,520 8.70 3 - 3 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

23 6,250,000 9 2,488,170 1,772,584 13.04 5 - 4 

รวม 233 121,999,600 69 21,905,349 20,116,817.94 100 47 2 20 

 
 3.4.2 โครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
 จากตารางท่ี 1 อธิบายการดำเนินโครงการแยกตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการท้ังหมด 233 โครงการ 
งบประมาณตามแผนฯ  ท้ังส้ิน 121,999,600 บาท แบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์ คือ  
  1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ จำนวน 41 โครงการ 
  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ จำนวน 126 โครงการ 
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน จำนวน 13 โครงการ 
  4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน จำนวน 30 โครงการ 
  5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี จำนวน 23 โครงการ 
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 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563) จำนวน 69 โครงการ งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรท้ังส้ินจำนวน 21,905,349 บาท คิดเป็นร้อยละ 
28.76 ของโครงการท้ังหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ในจำนวนนี้เป็นโครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 
46 โครงการ งบประมาณท่ีใช้ไปท้ังส้ิน จำนวน 19,176,817.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.67 โครงการท่ีอยู่
ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน) จำนวน  2  โครงการ (3 รายการ) งบประมาณจำนวน 767,228 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 2.90 ของโครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 21 โครงการ 
งบประมาณ จำนวน 1,059,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.43 ของโครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่ง
รายละเอียดตามยุทธศาสตร์และแผนงาน  ดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 31 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2๒ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๙ 
โครงการ งบประมาณจัดสรร จำนวน 15,976,779 บาท ใช้ไป 14,932,544.38 บาท คงเหลือ 
1,011,234.62 บาท แยกได้  ดังนี้ 
 

  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  - ได้รับจัดสรรงบประมาณ  จำนวน 3 โครงการ  เป็นเงิน 91,455 บาท  ใช้จ่าย
งบประมาณไป 3 โครงการ เป็นเงิน 107,052 บาท งบประมาณคงเหลือภายหลังการเบิกจ่าย 403 บาท ไม่ได้
ดำเนินโครงการ - โครงการ 
   1.1.1 โครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  
   - จำนวน 2 โครงการ งบประมาณจัดสรร 91,455 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 91,052 
บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้ 
   1) อุดหนุนงบประมาณตามโครงการจัดงานรัฐพิธีระดับอำเภอ งบประมาณจัดสรร 
10,000 บาท ใช้งบประมาณ 10,000 บาท คงเหลือ – บาท 
   2) โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ งบประมาณจัดสรร 81,455 บาท ใช้งบประมาณ 
81,052 บาท คงเหลือ 403 บาท 
   1.1.2 โครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการ  
   - ไม่มี 
 

  1.2 แผนงานการศึกษา 
  - ได้รับจัดสรรงบประมาณ  จำนวน 6 โครงการ  เป็นเงิน 3,544,180 บาท  ใช้จ่าย
งบประมาณไป 5 โครงการ เป็นเงิน 3,340,572.38 บาท งบประมาณคงเหลือภายหลังการเบิกจ่าย 
168,607.62 บาท ไม่ได้ดำเนินโครงการ 1 โครงการ เป็นเงิน 35,000 บาท 
   1.2.1 โครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  
   - จำนวน 5 โครงการ งบประมาณจัดสรร 3,509,180 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 
3,340,572.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของโครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้ 
   1) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพล 
งบประมาณจัดสรร 655,060 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 595,320 บาท คงเหลือ 59,740 บาท  
   2) จัดหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน งบประมาณจัดสรร 1,069,120 บาท ใช้จ่าย
งบประมาณ 989,524.38 บาท คงเหลือ 79,595.62 บาท 
   3) สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน (อุดหนุนโรงเรียน 5 แห่ง)
งบประมาณจัดสรร 1,720,000 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 1,691,800 บาท คงเหลือ 28,200 บาท  
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   4) โครงการสานรักษ์ด้วยกระติบข้าวเหนียว (อุดหนุนโรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง) 
งบประมาณจัดสรร 15,000 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 14,000 บาท คงเหลือ 1,000 บาท 
   5) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณจัดสรร 50,000 บาท ใช้จ่าย
งบประมาณ 49,928 บาท คงเหลือ 72 บาท 
   1.2.2 โครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการ  
   - จำนวน 1 โครงการ งบประมาณจัดสรร 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของ
โครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้ 
    1) พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเมืองพล งบประมาณจัดสรร 35,000 บาท 
 

   1.3 แผนงานสาธารณสุข 
  - ได้รับจัดสรรงบประมาณ  จำนวน 5 โครงการ  เป็นเงิน 669,600 บาท  ใช้จ่าย
งบประมาณไป 3 โครงการ  เป็นเงิน 523,736 บาท  งบประมาณคงเหลือภายหลังการเบิกจ่าย 48,864 บาท 
ไม่ดำเนินโครงการ 2 โครงการ เป็นเงิน 97,000 บาท 
   1.3.1 โครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  
   - จำนวน 3 โครงการ งบประมาณจัดสรร 572,600 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 
523,736 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของโครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้ 
   1) ส่งเสริมกิจกรรมงานสาธารณสุข งบประมาณจัดสรร 112,000 บาท ใช้จ่าย
งบประมาณ 90,254 บาท คงเหลือ 21,746 บาท  
   2) ป้องกันและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณจัดสรร 45,000 บาท ใช้จ่าย
งบประมาณ 44,837 บาท คงเหลือ 163 บาท 
   3) บริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลของหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.เมืองพล
งบประมาณจัดสรร 415,600 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 388,645 บาท คงเหลือ 26,955 บาท  
   1.3.2 โครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการ  
   - จำนวน 2 โครงการ งบประมาณจัดสรร 97,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของ
โครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้ 
    1) ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ งบประมาณจัดสรร 20,000 บาท 
    2) โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข งบประมาณจัดสรร 77,000 บาท 
 

  1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  - ได้รับจัดสรรงบประมาณ  จำนวน 4 เป็นเงิน 225,500 บาท  ใช้จ่ายงบประมาณไป 3 
โครงการ  เป็นเงิน 155,304 บาท  กันเงินฯ 1 โครงการ เป็นเงิน 24,228 บาท งบประมาณคงเหลือภายหลัง
การเบิกจ่าย 10,468 บาท ไม่ดำเนินโครงการ 1 โครงการ เป็นเงิน 35,000 บาท 
   1.4.1 โครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  
   - จำนวน 3 โครงการ งบประมาณจัดสรร 190,000 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 
155,304 บาท คิดเป็นร้อยละ 75 ของโครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้ 
   1) จ้างเหมาบริการรับ-ส่งเด็กเล็กของ ศพด.อบต.เมืองพล งบประมาณจัดสรร 
155,000 บาท กันเงินฯ เป็นเงิน 24,228 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 120,304 บาท คงเหลือ 10,468 บาท  
   2) อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอพลกิจกรรมกาชาด งบประมาณจัดสรร 20,000 
บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 20,000 บาท คงเหลือ – บาท 
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   1.4.2 โครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการ  
   - จำนวน 1 โครงการ งบประมาณจัดสรร 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของ
โครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้ 
    1) การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าท่ี งบประมาณจัดสรร 35,000 บาท 
 

  1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  - ได้รับจัดสรรงบประมาณ  จำนวน 5 โครงการ  เป็นเงิน 295,000 บาท  ใช้จ่าย
งบประมาณไป 2 โครงการ  เป็นเงิน 229,194 บาท  งบประมาณคงเหลือภายหลังการเบิกจ่าย 806 บาท ไม่
ดำเนินโครงการ 3 โครงการ เป็นเงิน 65,000 บาท 
   1.5.1 โครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  
   - จำนวน 2 โครงการ งบประมาณจัดสรร 230,000 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 
229,194 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของโครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้ 
   1) การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเมืองพล งบประมาณจัดสรร 180,000 บาท 
ใช้จ่ายงบประมาณ 179,330 บาท คงเหลือ 670 บาท  
   2) โครงการสืบสานประเพณี ไหว้พระเจ้าใหญ่  บุญกุ้ มข้าวใหญ่  ต .เมืองพล 
งบประมาณจัดสรร 50,000 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 49,864 บาท คงเหลือ 136 บาท 
   1.5.2 โครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการ  
   - จำนวน 3 โครงการ งบประมาณจัดสรร 65,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของ
โครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้ 
    1) ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา งบประมาณจัดสรร 20,000 บาท 
    2) การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนตำบลเมืองพล งบประมาณจัดสรร 30,000 บาท 
    3) โครงการสืบสานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอพล  
         งบประมาณจัดสรร 15,000 บาท 
 

  1.6 แผนงานงบกลาง 
  - ได้รับจัดสรรงบประมาณ  จำนวน  7 โครงการ  เป็นเงิน 11,321,044 บาท  ใช้จ่าย
งบประมาณไป 7 โครงการ เป็นเงิน 10,654,718 บาท งบประมาณคงเหลือภายหลังการเบิกจ่าย 666,326 
บาท ไม่ดำเนินโครงการ - โครงการ  
   1.6.1 โครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  
   - จำนวน 7 โครงการ งบประมาณจัดสรร 11,264,244 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 
10,657,278 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้ 
   1) จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณจัดสรร 8,383,200 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 
7,833,000 บาท คงเหลือ 550,200 บาท  
   2) จ่ายเบี้ ยยังชีพคนพิการ งบประมาณจัดสรร 2,246,200 บาท ใช้จ่าย
งบประมาณ 2,185,000บาท คงเหลือ 60,800 บาท 
   3) จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณจัดสรร 18,000 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 
18,000 บาท คงเหลือ - บาท  
   4) สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองพล งบประมาณจัดสรร 
110,000 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 110,000 บาท คงเหลือ – บาท 
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   5) จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมฯ และกองทุนเงินทดแทน งบประมาณจัดสรร 
100,400 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 73,310 บาท คงเหลือ 30,690 บาท  
   6) การใช้จ่ายเงินสำรองจ่าย งบประมาณจัดสรร 273,802 บาท ใช้จ่าย
งบประมาณ 248,326 บาท คงเหลือ 25,476 บาท 
   7) จ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) งบประมาณ
จัดสรร 189,642 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 189,642 บาท คงเหลือ - บาท  
   1.6.2 โครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการ  
   - ไม่มี  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  
 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  20 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 16 โครงการ อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ (กันเงินเบิกเหล่ือมปี) 2 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ งบประมาณจัดสรร จำนวน 
3,957,400 บาท ใช้ไป 3,027,169.56 บาท คงเหลือ 930,230.44 บาท แยกได้  ดังนี้ 
 

  2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  - ได้รับจัดสรรงบประมาณ  จำนวน 9 โครงการ เป็นเงิน  407,400  บาท  ใช้จ่าย
งบประมาณไป 8 โครงการ เป็นเงิน 326,132 บาท งบประมาณคงเหลือภายหลังการเบิกจ่าย 41,268 บาท 
ไม่ได้ดำเนินโครงการ ๑ โครงการ เป็นเงิน 40,000 บาท 
   2.1.1 โครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  
   - จำนวน 8 โครงการ งบประมาณจัดสรร 357,400 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 
326,132 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของโครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้ 
   1) ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาล งบประมาณจัดสรร 15,000 บาท ใช้
งบประมาณ 8,362 บาท คงเหลือ 6,638 บาท 
   2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณจัดสรร 70,000 บาท ใช้
งบประมาณ 37,370 บาท คงเหลือ 32,630 บาท 
   3) จัดซื้อเครื่องดับเพลิง จำนวน 7 เครื่อง งบประมาณจัดสรร 18,000 บาท ใช้
งบประมาณ 18,000 บาท คงเหลือ – บาท 
   4) จัดหาอุปกรณ์ตบไฟหรือวัสดุเครื่องดับเพลิง งบประมาณจัดสรร 20,000 บาท 
ใช้งบประมาณ 20,000 บาท คงเหลือ - บาท 
   5) จ้างเหมาบริการบุคคลประจำรถน้ำอเนกประสงค์ งบประมาณจัดสรร 92,400 
บาท ใช้งบประมาณ 92,400 บาท คงเหลือ – บาท 
   6) อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน/ตำบล งบประมาณจัดสรร 
110,000 บาท ใช้งบประมาณ 110,000 บาท คงเหลือ - บาท 
   7) อุดหนุนงบประมาณตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอพล
งบประมาณจัดสรร 22,000 บาท ใช้งบประมาณ 20,000 บาท คงเหลือ 2,000 บาท 
   8) อุดหนุนงบประมาณตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
จ.ขอนแก่น งบประมาณจัดสรร 20,000 บาท ใช้งบประมาณ 20,000 บาท คงเหลือ – บาท 
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   2.1.2 โครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการ  
   - จำนวน 1 โครงการ งบประมาณจัดสรร 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของ
โครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้ 
    1) ฝึกอบรมทบทวนหรือจัดต้ัง อปพร. งบประมาณจัดสรร 40,000 บาท  
 

  2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมน 
  - ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 10,000 บาท ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ 1 โครงการ  
   2.2.1 โครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  
   - ไม่มี 
   2.2.2 โครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการ  
   - จำนวน 1 โครงการ งบประมาณจัดสรร 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของ
โครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้ 
    1) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณจัดสรร 10,000 บาท 
 

  2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
  - ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ เป็น เงิน 166,000 บาท ใช้จ่าย
งบประมาณไป 1 โครงการ เป็นเงิน 136,037.56 บาท งบประมาณคงเหลือภายหลังการเบิกจ่าย 
29,962.44 บาท ไม่ได้ดำเนินการ – โครงการ  
   2.3.1 โครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  
   - จำนวน 1 โครงการ งบประมาณจัดสรร 166,000 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 
136,037.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้ 
   1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพล งบประมาณจัดสรร 166,000 บาท ใช้
งบประมาณ 136,037.56 บาท คงเหลือ 29,962.44 บาท 
   2.3.2 โครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการ  
   - ไม่มี 
 

  2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  - ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 11 โครงการ เป็นเงิน 3,882,000 บาท ใช้จ่าย
งบประมาณไป 8 โครงการ เป็นเงิน 2,660,000 บาท งบประมาณคงเหลือภายหลังการเบิกจ่าย 68,000 
บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการ (กันเงินเบิกเหล่ือมปี) 2 โครงการ เป็นเงิน 743,000 บาท ไม่ได้ดำเนินการ 1 
โครงการ เป็นเงิน 451,000 บาท 
  2.4.1 โครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  
   - จำนวน 7 โครงการ งบประมาณจัดสรร 2,605,000 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 
2,565,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของโครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้ 
   1) ซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านทับบา หมู่ท่ี 3 (สายบ้านตำแย -ทับบา) งบประมาณ
จัดสรร 489,000 บาท ใช้งบประมาณ 484,000 บาท คงเหลือ 5,000 บาท 
   2) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าหลวง หมู่ท่ี 4 งบประมาณจัดสรร 435,000 บาท ใช้
งบประมาณ 429,000 บาท คงเหลือ 6,000 บาท 
   3) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหญ้าคา หมู่ท่ี 5 งบประมาณจัดสรร 347,000 บาท ใช้
งบประมาณ 345,000 บาท คงเหลือ 2,000 บาท 
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   4) ซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านหันใหญ่ หมู่ ท่ี 6 (สายบ้านตำแย -หันใหญ่แม่เอีย) 
งบประมาณจัดสรร 283,000 บาท ใช้งบประมาณ 279,000 บาท คงเหลือ 4,000 บาท 
   5) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเหม่น หมู่ ท่ี 9 (สายบ้านโนนเหม่น -บ้านแฝก)
งบประมาณจัดสรร 287,000 บาท ใช้งบประมาณ 285,000 บาท คงเหลือ 2,000 บาท 
   6) ซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ท่ี 10 (เส้นบ้านตำแยไปบ้านหันใหญ่
แม่เอีย) งบประมาณจัดสรร 342,000 บาท ใช้งบประมาณ 341,000 บาท คงเหลือ 1,000 บาท 
   7) ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านชาดอำนวย หมู่ท่ี 11 (เส้นหนองปู่ตา-นานายประทวน) 
งบประมาณจัดสรร 422,000 บาท ใช้งบประมาณ 402,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาท 
   8) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาดอำนวย หมู่ท่ี 11 งบประมาณจัดสรร 57,000 บาท 
ใช้งบประมาณ 55,000 บาท คงเหลือ 2,000 บาท 
   2.4.2 โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ (กันเงินเบิกเหล่ือมปี)  
   - จำนวน 2 โครงการ งบประมาณจัดสรร 769,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของ
โครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้ 
    1) ซ่อมสร้างถนน คสล.สายหน้าวัด บ้านชาด หมู่ ท่ี  1 งบประมาณจัดสรร 
489,000 บาท กันเงินเบิกเหล่ือมปี (ก่อหนี้ผูกพัน) จำนวน 465,000 บาท คงเหลือ 24,000 บาท 
    2) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตำแย-ห้วยหนองแซง บ้านตำแย หมู่ท่ี 2 งบประมาณ
จัดสรร 280,000 บาท กันเงินเบิกเหล่ือมปี (ก่อหนี้ผูกพัน) จำนวน 278,000 บาท คงเหลือ 2,000 บาท 
   2.4.3 โครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการ  
   - จำนวน 1 โครงการ งบประมาณจัดสรร 451,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของ
โครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้ 
   1) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเหล่ือม  หมู่ท่ี 7  (สายบ้านโนนเหล่ือมถึงบ้านหนอง-
ห้าง) งบประมาณจัดสรร 451,000 บาท 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 3 โครงการ งบประมาณจัดสรร จำนวน 40,000 บาท ไม่ได้
ดำเนินการท้ัง 3 โครงการ แยกได้  ดังนี้ 
 

  3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
  - ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 10,000 บาท และไม่ได้ดำเนิน
โครงการ  
   3.1.1 โครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  
   - ไม่มี 
   3.1.2 โครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการ  
   - จำนวน 1 โครงการ งบประมาณจัดสรร 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของ
โครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้ 
    1) การพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลเมืองพล งบประมาณจัดสรร 10,000 บาท  
 

  3.2 แผนงานการเกษตร 
  - ได้รับจัดสรรงบประมาณ  จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 30,000 บาท ไม่ได้ดำเนิน
โครงการท้ัง 2 โครงการ  
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   3.2.2 โครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการ  
   - จำนวน 2 โครงการ งบประมาณจัดสรร 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของ
โครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้ 
   1) พัฒนาศักยภาพกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณจัดสรร 15,000 บาท 
   2) โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) งบประมาณจัดสรร 
15,000 บาท 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 6 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 3 
โครงการ งบประมาณจัดสรร จำนวน 443,000 บาท ใช้ไป 322,520 บาท คงเหลือ 55,362 บาท แยกได้  
ดังนี้ 
  4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
  - ได้รับจัดสรรงบประมาณ  จำนวน 4 โครงการ  เป็นเงิน 398,000 บาท  ใช้จ่าย
งบประมาณไป 2 โครงการ เป็นเงิน 292,638 บาท งบประมาณคงเหลือภายหลังการเบิกจ่าย 55,244บาท 
ไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ เป็นเงิน 80,000 บาท 
   4.1.1 โครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  
   - จำนวน 2 โครงการ งบประมาณจัดสรร 318,000 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 
262,756 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของโครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้ 
   1) ค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะ (เทศบาลเมืองเมืองพล) งบประมาณจัดสรร 
288,000 บาท ใช้งบประมาณ 234,756 บาท คงเหลือ 53,244 บาท 
   2) ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหญ้าคา หมู่ท่ี 5 งบประมาณจัดสรร 30,000 บาท ใช้
งบประมาณ 28,000 บาท คงเหลือ 2,000 บาท     
   4.1.2 โครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการ  
   - จำนวน 2 โครงการ งบประมาณจัดสรร 80,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของ
โครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้ 
   1) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง งบประมาณ
จัดสรร 30,000 บาท 
   2) โครงการปรับปรุงท่ีสาธารณประโยชน์เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติใน
โอกาสมหามงคล งบประมาณจัดสรร 50,000 บาท 
 

  4.2 แผนงานการเกษตร 
  - ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 45,000 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ
ไป 1 โครงการ เป็นเงิน 29,882 บาท งบประมาณคงเหลือภายหลังการเบิกจ่าย 118 บาท ไม่ได้ดำเนินการ 1
โครงการ เป็นเงิน 15,000 บาท 
   4.2.1 โครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  
   - จำนวน 1 โครงการ งบประมาณจัดสรร 30,000 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 29,882 
บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของโครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้ 
   1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ งบประมาณ
จัดสรร 30,000 บาท ใช้งบประมาณ 29,882 บาท คงเหลือ 118 บาท  
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   4.2.2 โครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการ  
   - จำนวน 1 โครงการ งบประมาณจัดสรร 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของ
โครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้ 
   1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณจัดสรร 
15,000 บาท 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 9 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 4 
โครงการ งบประมาณจัดสรร  จำนวน 2,488,170 บาท  ใช้ไป 1,772,584 บาท  คงเหลือ 715,586 บาท 
แยกได้  ดังนี้ 
  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  - ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน 1,513,200 บาท ใช้จ่าย
งบประมาณไป 4 โครงการ เป็นเงิน 1,391,419.50 บาท งบประมาณคงเหลือภายหลังการเบิกจ่าย 
121,780.50 บาท ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ เป็นเงิน 20,000 บาท 
   5.1.1 โครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  
   - จำนวน 4 โครงการ งบประมาณจัดสรร 1,493,200 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 
1,391,419.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.18 ของโครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้ 
   1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น งบประมาณจัดสรร 58,000 บาท ใช้
งบประมาณ 42,700 บาท คงเหลือ 15,300 บาท 
   2) ปรับปรุงระบบสารสนเทศ อบต.เมืองพล งบประมาณจัดสรร 419,200 บาท ใช้
งบประมาณ 392,719.50 บาท คงเหลือ 26,480.50 บาท  
   3) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าท่ีระดับ
อำเภอ งบประมาณจัดสรร 16,000 บาท ใช้งบประมาณ 16,000 บาท คงเหลือ – บาท 
   4) จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) 1 คัน งบประมาณจัดสรร 1,000,000 บาท 
ใช้งบประมาณ 940,000 บาท คงเหลือ 60,000 บาท 
   5.1.2 โครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการ  
   - จำนวน 1 โครงการ งบประมาณจัดสรร 20,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 25 ของ
โครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้ 
   1) ปรับปรุง หรือจัดทำโปรแกรมแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน อบต.เมืองพล
งบประมาณจัดสรร 20,000 บาท 
 

  5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
  - ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4 โครงการ เป็น เงิน 191,000 บาท ใช้จ่าย
งบประมาณไป 1 โครงการ เป็นเงิน 15,345 บาท งบประมาณคงเหลือภายหลังการเบิกจ่าย 4,655 บาท 
ไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ เป็นเงิน 171,000 บาท 
   5.2.1 โครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  
   - จำนวน 1 โครงการ งบประมาณจัดสรร 20,000 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 15,345 
บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของโครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้ 
   1) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
งบประมาณจัดสรร 20,000 บาท ใช้งบประมาณ 15,345 บาท คงเหลือ 4,655 บาท 
 
 



-91- 

   5.2.2 โครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการ  
   - จำนวน 3 โครงการ งบประมาณจัดสรร 171,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 60 ของ
โครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้ 
   1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล งบประมาณจัดสรร 
10,000 บาท 
   2) อบต.สัญจรพบประชาชน งบประมาณจัดสรร 10,000 บาท 
   3) การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น อบต.เมืองพล งบประมาณ
จัดสรร 151,000 บาท 
 

เงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น 
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 10 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ  

ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 2,114,000 บาท ใช้ไป 2,052,837.56 บาท คงเหลือ 61,162.44 บาท 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 5 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ  ไม่ได้ดำเนินการ - 
โครงการ  งบประมาณจัดสรร จำนวน 1,780,000 บาท ใช้ไป 1,750,800 บาท คงเหลือ 29,200 บาท 
แยกได้  ดังนี้ 
 

  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  - ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 10,000 บาท  ใช้จ่ายงบประมาณ
ไป 1 โครงการ เป็นเงิน 10,000 บาท งบประมาณคงเหลือภายหลังการเบิกจ่าย - บาท ไม่ได้ดำเนินโครงการ – 
โครงการ 
   1.1.1 โครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  
   - จำนวน 1 โครงการ งบประมาณจัดสรร 10,000 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 10,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้ 
   1) อุดหนุนงบประมาณตามโครงการจัดงานรัฐพิธีระดับอำเภอ งบประมาณจัดสรร 
10,000 บาท ใช้งบประมาณ 10,000 บาท คงเหลือ – บาท    
   1.1.2 โครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการ  
   - ไม่มี 
 

  1.2 แผนงานการศึกษา 
  - ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 1,735,000 บาท ใช้จ่าย
งบประมาณไป 2 โครงการ เป็นเงิน 1,705,800 บาท งบประมาณคงเหลือภายหลังการเบิกจ่าย 29,200 
บาท ไม่ได้ดำเนินโครงการ - โครงการ  
   1.2.1 โครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  
   - จำนวน 2 โครงการ งบประมาณจัดสรร 1,735,000 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 
1,705,800 บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้ 
   1) สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน (อุดหนุนโรงเรียน 5  แห่ง) งบประมาณ
จัดสรร 1,720,000 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 1,691,800 บาท คงเหลือ 28,200 บาท 
   2) โครงการสานรักษ์ด้วยกระติบข้าวเหนียว (อุดหนุนโรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง) 
งบประมาณจัดสรร 15,000 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 14,000 บาท คงเหลือ 1,000 บาท 
   1.2.2 โครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการ  
   - ไม่มี 
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   1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  - ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 35,000 บาท  ใช้จ่ายงบประมาณ
ไป 2 โครงการ  เป็นเงิน 35,000 บาท  งบประมาณคงเหลือภายหลังการเบิกจ่าย - บาท ไม่ดำเนินโครงการ - 
โครงการ  
   1.3.1 โครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  
   - จำนวน 2 โครงการ งบประมาณจัดสรร 35,000 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 35,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้ 
   1) อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดอำเภอพล งบประมาณจัดสรร 15,000 บาท ใช้
จ่ายงบประมาณ 15,000 บาท คงเหลือ – บาท 
   2) อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น งบประมาณจัดสรร 20,000 บาท 
ใช้จ่ายงบประมาณ 20,000 บาท คงเหลือ - บาท 
   1.3.2 โครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการ  
   - ไม่มี    
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  
 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  4 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ -
โครงการ งบประมาณจัดสรร จำนวน 318,000 บาท ใช้ไป 286,037.56 บาท คงเหลือ 31,962.44 บาท 
แยกได้  ดังนี้ 
 

  2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  - ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3 โครงการ เป็น เงิน 152,000 บาท ใช้จ่าย
งบประมาณไป 3 โครงการ เป็นเงิน 150,000 บาท งบประมาณคงเหลือภายหลังการเบิกจ่าย 2,000 บาท 
ไม่ได้ดำเนินโครงการ - โครงการ  
   2.1.1 โครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  
   - จำนวน 3 โครงการ งบประมาณจัดสรร 152,000 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 
150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้ 
   1) อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน/ตำบล งบประมาณจัดสรร 
110,000 บาท ใช้งบประมาณ 110,000 บาท คงเหลือ - บาท 
   2) อุดหนุนงบประมาณตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอพล
งบประมาณจัดสรร 22,000 บาท ใช้งบประมาณ 20,000 บาท คงเหลือ 2,000 บาท 
   3) อุดหนุนงบประมาณตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.ขอนแก่น 
งบประมาณจัดสรร 20,000 บาท ใช้งบประมาณ 20,000 บาท คงเหลือ – บาท 
   2.1.2 โครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการ  
   - ไม่มี   
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  2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
  - ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ เป็น เงิน 166,000 บาท ใช้จ่าย
งบประมาณไป 1 โครงการ เป็นเงิน 136,037.56 บาท งบประมาณคงเหลือภายหลังการเบิกจ่าย 
29,962.44 บาท ไม่ได้ดำเนินการ – โครงการ  
   2.2.1 โครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  
   - จำนวน 1 โครงการ งบประมาณจัดสรร 166,000 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 
136,037.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้ 
   1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพล งบประมาณจัดสรร 166,000 บาท ใช้
งบประมาณ 136,037.56 บาท คงเหลือ 29,962.44 บาท 
   2.2.2 โครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการ  
   - ไม่มี  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ - 
โครงการ งบประมาณจัดสรร จำนวน 16,000 บาท ใช้ไป 16,000 บาท  คงเหลือ - บาท แยกได้  ดังนี้ 
  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  - ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 16,000 บาท  ใช้จ่ายงบประมาณ
ไป 1 โครงการ เป็นเงิน 16,000 บาท งบประมาณคงเหลือภายหลังการเบิกจ่าย - บาท ไม่ได้ดำเนินการ – 
โครงการ 
   5.1.1 โครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  
   - จำนวน 1 โครงการ งบประมาณจัดสรร 16,000 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 16,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้   
   1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าท่ีระดับ
อำเภอ งบประมาณจัดสรร 16,000 บาท ใช้งบประมาณ 16,000 บาท คงเหลือ - บาท 
   5.1.2 โครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการ  
   - ไม่มี 
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โครงการค้างจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กันเงินเบิกเหลือ่มปี)  
รวมทั้งหมด 2 โครงการ (3 รายการ) งบประมาณทั้งสิ้น 767,228 บาท  

....................................... 
 

 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1 โครงการ จำนวน 155,000 บาท  
  1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1 โครงการ จำนวน 155,000 บาท ดังนี้ 
  2.4.1 โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ (กันเงินเบิกเหล่ือมปี)  
  1) จ้างเหมาบริการรรับ-ส่งเด็กเล็กของ ศพด.อบต.เมืองพล งบประมาณจัดสรร 155,000 
บาท กันเงินเบิกเหล่ือมปี (ก่อหนี้ผูกพัน) จำนวน 24,228 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 120,304 บาท คงเหลือ 
10,468 บาท 

 

 - ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  
 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 2 โครงการ งบประมาณจัดสรร จำนวน 767,228 บาท แยกได้  
ดังนี้  

  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  - ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 769,000บาท ดังนี้  
   2.4.1 โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ (กันเงินเบิกเหล่ือมปี)  
   - จำนวน 2 โครงการ งบประมาณจัดสรร 769,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
โครงการท่ีได้รับการจัดสรร รายละเอียด  ดังนี้ 
    1) ซ่อมสร้างถนน คสล.สายหน้าวัด บ้านชาด หมู่ ท่ี  1 งบประมาณจัดสรร 
489,000 บาท กันเงินเบิกเหล่ือมปี (ก่อหนี้ผูกพัน) จำนวน 465,000 บาท คงเหลือ 24,000 บาท 
    2) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตำแย-ห้วยหนองแซง บ้านตำแย หมู่ท่ี 2 งบประมาณ
จัดสรร 280,000 บาท กันเงินเบิกเหล่ือมปี (ก่อหนี้ผูกพัน) จำนวน 278,000 บาท คงเหลือ 2,000 บาท 

 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ รายโครงการ 
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มีส่วนรว่ม/

รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์
ในโครงการ 

การประเมินโครงการ
โดยภาพรวม 

1 อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอพล ตามโครงการ
ขอรับสนันสนุนงบประมาณ
ตามแผนดำเนินงานรัฐพิธี 
ประจำปี 2563 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  เสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติฯ 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

นิติธรรม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
ความคุ้มค่า 
- มีการใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มคา่ความ
รับผิดชอบ 
มีส่วนร่วม 
- ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการ 
ความรับผิดชอบ 
- มีรายงานสรุปโครงการ 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- ข้าราชการ/ประชาชน
ตระหนักถึงความสำคัญของ
สถาบันระมหากษัตริย์และ
จารีตประเพณีอันดีงาม 
 

ตามแผนพัฒนา 
20,000 

ได้รับการจัดสรร 
10,000 

ใช้จ่ายจริง 
10,000 

คิดเป็นร้อยละ 
100 

ผลผลติ 
เชิงปริมาณ 
- จำนวนการเบิกจ่ายที่
ครบถ้วน 
เชิงคุณภาพ 
- การดำเนินโครงการ/ 
กิจกรรมเป็นไปตามเวลา 
/และวัตถุประสงค์ที่กำหนด 

- การรายงานผลการ
ดำเนินงานโคย
ภาพรวม 

2 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคมและ
เสริมสร้างศักยภาพของคน 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยยึดหลัก 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

นิติธรรม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ความคุ้มค่า 
- มีการใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มคา่ความ
รับผิดชอบ 
มีส่วนร่วม 
- มีภาคีเครือข่ายเป็นจำนวนมากมีการจัดทำบันทึก
เป็นบันทึกความร่วมมือ (MOU) บุคลากรมีการแบ่ง
งานตามหน้าที่และแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกัน  
ความรับผิดชอบ 
- มีรายงานสรุปโครงการ 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- ผู้สูงอายุมีนสุขภาพที่ดี 
- ผู้สูงอายุได้มีการปรับ
สภาพแวดล้อมและที่อยู่
อาศัยของตนเองได้ดีขึ้น 
- โครงการได้รับการปรับปรุง
โครงสร้างหลักสูตรอย่าง
ต่อเน่ืองตามความเหมาะสม
และความต้องการของกลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ
 

ตามแผนพัฒนา 
150,000 

ได้รับการจัดสรร 
81,455 

ใช้จ่ายจริง 
81,052 

คิดเป็นร้อยละ 
99.50 

ผลผลติ 
เชิงปริมาณ 
- มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
และสำเร็จการศึกษาฯ ตาม
จำนวนและหลักสูตรที่กำหนด 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้สำเร็จการศึกษามีความ
พร้อมทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
สามารถปรับตัวกับสังคมได้
อย่างเหมาะสม 

- แบบสอบถาม แบบ
ประเมินและสังเกต
พฤติกรรม 
- ผู้เข่าร่วมโครงการมี
ระดับความพึงพอใจ
ต่อโครงการในระดับ
ที่สูงมาก 
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  1.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มีส่วนรว่ม/

รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์
ในโครงการ 

การประเมินโครงการ
โดยภาพรวม 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษาศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพล 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ความคุ้มค่า 
- มีการใช้จ่ายอย่างประหยัดคุ้มค่าเมื่อเทยีบกับ
งบประมาณและภารกิจหน้าที ่
มีส่วนร่วม 
- บุคลากรภายใน ศพด. ทุกคนมีการแบ่งเบาภาระ
งานช่วยเหลือซึ่งกันและกันรู้จักทำงานเป็นทีม 
ความโปร่งใส 
- มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสและถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
รับผิดชอบ 
- บุคลากรภายใน ศพด. รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
และดูแลเด็ก ๆ เหมือนลูกตนเอง ไม่ให้เกิดเหตุ
อันตรายต่อเด็ก  
- มีรายงานสรุปโครงการ 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- ผู้มีความเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เกิดความสัมพันธ์อันดี ใน
หน่วยงาน 
- มีความเอ้ือเฟื้อช่วยเหลือ
กัน-ช่วยให้การบริหารงาน
ภายใน ศพด. มีความ
คล่องตัวมากยิ่งขึ้น สามารถ
ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 
เชิงลบ 
- บุคลากรยังขาดความเข้าใจ 
การสรุปรายงานแบบใหม ่
ยังมีข้อผิดพลาดทางเอกสาร 

ตามแผนพัฒนาฯ 
70,000 

ได้รับการจัดสรร 
655,060  

จ่ายจริง 
595,320 

คิดเป็นร้อยละ 
90.88 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
-จำนวนกิจกรรมเบิกจ่าย 
ให้ ศพด. ครบ 17 กิจกรรม 
/โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
-การดำเนินโครงการ/ 
กิจกรรมเป็นไปตามเวลา 
ที่กำหนด  

- เด็กนักเรียน ครู  
บุคคลที่เก่ียวข้องมี
ความพึงพอใจ 

2 พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาชน
ตำบลเมืองพล 

- ไม่ได้ดำเนินการ - - - - - 

3 อุดหนุนโรงเรียนตามโครง 
การอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี ยุทธศาสตร์
ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12  
โดยยึดหลัก ยึดคน เป็นศูนย์กลาง
พัฒนา 
-ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2พัฒนาที่2 
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

นิติธรรม 
-มีการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนถิ่น พ.ศ. 
2559 และที่แก้ไขเพิ่มติม 
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ความรับผิดชอบ 
-มีการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามฯ 
-มีสรุปผลรายงาน/รูปภาพประกอบ 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
-เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง เติบโตตามเกณฑ์
ของกระทรวงสาธารณสุข 

ตามแผนพัฒนาฯ 
1,800,000 

ได้รับการจัดสรร 
1,720,000  

จ่ายจริง 
1,691,800 
คิดเป็นร้อยละ 

98.36 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- จำนวนนักเรียน ในเขตพื้น 
ที่ตำบลเมืองพล 5 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กนักเรียนได้มีอาหาร 
กลางวันครบ 200 วัน  

- แบบประเมินความ
พึงพอใจและโรงเรียน
มีความพึงพอใจ โดย
มีการดำเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
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  1.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ) 

 

ท่ี โครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  

(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มีส่วนรว่ม/
รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์
ในโครงการ 

การประเมินโครงการ
โดยภาพรวม 

4 โครงการจัดหาอาหารเสริม 
(นม)  โรงเรียน   

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12  
โดยยึดหลัก ยึดคน เป็นศูนย์กลาง
พัฒนา 
-ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม  

ความโปร่งใส 
- มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสและถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
มีส่วนร่วม 
- มีคำสั่งแต่งต้ัง บุคลากรจากโรงเรียนและตัวแทน
ประชาชน เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับ 
รับผิดชอบ 
- มีสรุปผลการดำเนินงาน 
- มีรูปภาพ  

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงเติบโตตามเกณฑ์
ของกระทรวงสาธารณสุข 
เชิงลบ 
- เด็กบางคนไม่ค่อยชอบด่ืม
นมรสจืด 
- ผู้ปกครองบางคนไม่เน้นให้
เด็กด่ืมนม ตามใจเด็ก 

ตามแผนพัฒนาฯ 
1,186,800 

ได้รับการจัดสรร 
1,069,120  

จ่ายจริง 
989,524.38 
คิดเป็นร้อยละ 

92.56 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- จำนวนนักเรียน ในเขตพื้น 
ที่ตำบลเมืองพล 5 โรงเรียน 
และศูนย์เด็ก อบต. 1 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กนักเรียนได้ด่ืมนมตาม 
กำหนด 260 วัน  

- ในการจัดวัสดุ
อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน ดำเนินการ 
ตามช่วงเวลาที่
กำหนด  

5 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหญ้าคา
ท่าหลวง ตามโครงการสาน
รักษ์ด้วยกระติบข้าวเหนียว 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี ยุทธศาสตร์
ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12  
โดยยึดหลัก ยึดคน เป็นศูนย์กลาง
พัฒนา 
-ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม  

นิติธรรม 
- มีการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนถิ่น พ.ศ. 
2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ความโปร่งใส 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
รับผิดชอบ 
- มีสรุปผลการดำเนินงาน 
- มีรูปภาพ  

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- เด็กนักเรียนมีทักษะชีวิต 
เรียนรู้การสานกระติบข้าว
เหนียว 

ตามแผนพัฒนาฯ 
15,000 

ได้รับการจัดสรร 
15,000  
จ่ายจริง 

14,000 
คิดเป็นร้อยละ 

93.33 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
-นักเรียนมีความรู้และสามารถ
สานกระติบข้าวเหนียว 
เชิงคุณภาพ 
-เด็กนักเรียนสามารถสาน 
กระติบข้าวเหนียวได้ 

- นักเรียนมีความ 
พึงพอใจในกิจกรรม
การสานกระติบข้าว 
เหนียว  
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  1.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ) 

 

ท่ี โครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  

(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มีส่วนรว่ม/
รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์
ในโครงการ 

การประเมินโครงการ
โดยภาพรวม 

6 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ   

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12  
โดยยึดหลัก ยึดคน เป็นศูนย์กลาง
พัฒนา 
-ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม  

ความโปร่งใส 
- มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสและถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
มีส่วนร่วม 
- มีคำสั่งแต่งต้ัง บุคลากรจากโรงเรียนเป็นกรรมการ 
รับผิดชอบ 
- มีสรุปผลการดำเนินงาน 
- มีรูปภาพ  

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออก 
- มีเวทีแสดงออกเป็นกลุ่ม/
ทีม 

ตามแผนพัฒนาฯ 
60,000 

ได้รับการจัดสรร 
50,000  

จ่ายจริง 
49,928 

คิดเป็นร้อยละ 
99.86 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- จำนวนนักเรียน ในเขตพื้น 
ที่ตำบลเมืองพล 5 โรงเรียน 
และศูนย์เด็ก อบต. 1 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
- มีความพึงพอใจการจัดการ 
แข่งขันมคีวามเหมาะคิดเป็น 
ร้อยละ 98  
- มีความพึงพอใจการดำเนิน 
รายการบนเวทีมีความ 
เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 90  

- มีความพึงพอใจ
โดยรวมในการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่ง 
ชาติ คิดเป็นร้อยละ 
85 
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 1.3 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/
Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  

(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มีส่วนรว่ม/
รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์
ในโครงการ 

การประเมินโครงการ
โดยภาพรวม 

1 ส่งเสริมกิจกรรมงาน
สาธารณสุข 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยทุธศาสตร์
ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12  
โดยยึดหลัก ยึดคน เป็นศูนย์กลาง
พัฒนา 
-ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม  

ความโปร่งใส 
- มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสและถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
มีส่วนร่วม 
- บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงาน
สาธารณสุขในเขตพื้นที่เก่ียวข้อง 
รับผิดชอบ 
- มีสรุปผลการดำเนินงาน 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
การบริการด้านสาธารณสุข
อย่างเหมาะสม สะดวกและ
ทั่วถึง 

ตามแผนพัฒนาฯ 
50,000 

ได้รับการจัดสรร 
112,000  

จ่ายจริง 
90,254 

คิดเป็นร้อยละ 
80.58 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- จำนวนประชาชนในทุก
หมู่บ้านได้รับการบริการด้าน
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐาน  

- แบบประเมินความ
พึงพอใจด้านการ
บริการ 

2 ป้องกันและรณรงค์โรคพิษ 
สุนัขบ้า 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12  
โดยยึดหลัก ยึดคน เป็นศูนย์กลาง
พัฒนา 
- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม  

ความโปร่งใส 
- มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสและถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
มีส่วนร่วม 
- บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงาน
สำนักงานควบคุมโรคที่ 7 จงัหวัดขอนแก่น/ปศุ
สัตว์ในเขตพื้นที่และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
รับผิดชอบ 
- มีสรุปผลการดำเนินงาน 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- อัตราป่วยจากโรคพิษสุนัข
บ้าลดลงและไม่เกินเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ 
- ประชาชนมีความเสี่ยงต่อ
การถูกสุนัขบ้ากัดน้อยลง 
- ชุมชนมีความเข้มแขง็ใน
การเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า 

ตามแผนพัฒนาฯ 
50,000 

ได้รับการจัดสรร 
45,000  

จ่ายจริง 
44,837 

คิดเป็นร้อยละ 
99.64 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- ไม่พบผู้ป่วยจากการถูกสุนัข
บ้ากัดและไม่มีสุนัขที่ติดโรคพิษ
สุนัขบ้าในเขตพื้นที ่
เชิงคุณภาพ 
- ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการป้องกันฯ อยู่ใน
ระดับที่ดีมาก 
  

- แบบประเมินความ
พึงพอใจด้านการ
บริการ 
- ชุมชน/หมู่บ้านให้
ความร่วมมือในการ
ดำเนินโครงการ  

3 ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ - ไม่ได้ดำเนินการ 
 

- - - - - 
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  1.3 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 

 

ท่ี โครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  

(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มีส่วนรว่ม/
รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์
ในโครงการ 

การประเมินโครงการ
โดยภาพรวม 

4 บริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึง
โรงพยาบาลของหน่วยกู้ชีพ-
กู้ภัย อบต.เมืองพล 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12  
โดยยึดหลัก ยึดคน เป็นศูนย์กลาง
พัฒนา 
-ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม  

ความโปร่งใส 
- มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสและถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
มีส่วนร่วม 
- บูรณาการการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลพล 
สภ.อ.พล, รพ.สต.เมืองพล และเครือข่ายกู้ชีพใน
พื้นที่อำเภอพล 
รับผิดชอบ 
- มีสรุปผลการดำเนินงาน 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- ผู้ป่วยได้รับการบริการ
แพทยฉ์ุกเฉินด้วยอุปกรณ์
และเคร่ืองมือที่ทันสมัย
เป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว และทันท่วงที 

ตามแผนพัฒนาฯ 
800,000 

ได้รับการจัดสรร 
415,600  

จ่ายจริง 
388,645 

คิดเป็นร้อยละ 
93.51 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- จำนวนผู้ป่วยที่ร้องขอหรือ
ได้รับแจ้งเหตุได้รับการบริการ
แพทยฉ์ุกเฉินครบถ้วน 
เชิงคุณภาพ 
- จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการ
บริการแพทย์ฉุกเฉินสง่ถึง
โรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว
และปลอดภัย 
  

- แบบประเมินความ
พึงพอใจด้านการ
บริการ 
 

5 โครงการตามพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

- ไม่ได้ดำเนินการ 
 

- - - - - 
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  1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 

ท่ี โครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  

(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มีส่วนรว่ม/
รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์
ในโครงการ 

การประเมินโครงการ
โดยภาพรวม 

1 การช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ 

- ไม่ได้ดำเนินการ 
 

- - - - - 

2 จ้างเหมาบริการรับ-ส่งนักเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
เมืองพล 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12  
โดยยึดหลัก ยึดคน เป็นศูนย์กลาง
พัฒนา 
-ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม  

ความโปร่งใส 
- มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสและถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
รับผิดชอบ 
- มีสรุปผลการดำเนินงาน 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- เด็กเล็กของศูนย์ฯ ที่มี
ฐานะยากจนได้รับความ
ช่วยเหลือและสงเคราะห์ 

ตามแผนพัฒนาฯ 
168,000 

ได้รับการจัดสรร 
415,600  

จ่ายจริง 
97,500 

กันเงินเหลื่อมปี  
24,228 

คิดเป็นร้อยละ 
58.04 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- จำนวนเด็กเล็กที่ได้รับการ
สงเคราะห์ 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กเล็กที่ยากจนสามารถ
เข้าถึงบริการทางการศึกษาได้  

- แบบประเมินความ
พึงพอใจด้านการ
ดำเนินงาน 
 

3 อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอพลกิจกรรมเหล่ากาชาด 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12  
โดยยึดหลัก ยึดคน เป็นศูนย์กลาง
พัฒนา 
-ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

นิติธรรม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินของ อปท.พ.ศ. 2547 และที่แกไ้ข
เพิ่มเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
รับผิดชอบ 
- มีสรุปผลการดำเนินงาน 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- ผู้ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลือฯ 

ตามแผนพัฒนาฯ 
30,000 

ได้รับการจัดสรร 
20,000  

จ่ายจริง 
20,000 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- ที่ทำการปกครอง อ.พล 
ได้รับการอุดหนุนงบประมาณ
เพื่อดำเนินภารกิจตาม
วัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน  
เชิงคุณภาพ 
- มีการดำเนินภารกิจช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตามวัตถุประสงค ์
  

- การรายงานผลการ
ดำเนินงานโคย
ภาพรวม 
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  1.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  

(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มีส่วนรว่ม/
รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์
ในโครงการ 

การประเมินโครงการ
โดยภาพรวม 

1 ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา - ไม่ได้ดำเนินการ - - - - - 
2 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

ตำบลเมืองพล 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12  
โดยยึดหลัก ยึดคน เป็นศูนย์กลาง
พัฒนา 
-ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม  

นิติธรรม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค ์
กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ความโปร่งใส 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
รับผิดชอบ 
- มีสรุปผลการดำเนินงาน 
- มีรูปภาพ  

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
-ส่งเสริมความรักความ
สามัคคีของคนในชุมชนลด
ปัญหาการเลาะวิวาทของ
กลุ่มวัยรุ่น รู้จักใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์ 
-เด็ก เยาวชน ประชาชน ให้
ความสำคัญและให้ความ
สนใจแข่งขันกีฬา 

ตามแผนพัฒนาฯ 
180,000 

ได้รับการจัดสรร 
180,000  

จ่ายจริง 
179,330 

คิดเป็นร้อยละ 
99.63 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
-มีผู้เข้าร่วมเกินเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
-มีการจัดประเภทกีฬาครบ 
ถ้วน 7 ประเภทกีฬา 
-ดำเนินการตามกำหนด 
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
ผลลัพธ ์
-เด็ก เยาวชน และประชา 
ชนได้รับโอกาสและประ 
สบการณ์ทางด้านกีฬา 

- มีการประเมินความ
พึงพอใจภาพรวม 
ดังน้ี 
-ความพึงพอใจการ
ประสานงานของ
เจ้าหน้าที่สนามแข่ง 
ขันกีฬาคิดเป็น 
ร้อยละ 95 
- ความพึงพอใจ
ขบวนพาเหรดคิดเป็น
ร้อยละ 88 
- ความพึงพอใจ
อุปกรณ์และความ
ยุติธรรมในการตัดสิน 
ของกรรมการคิดเป็น
ร้อยละ 85 

3 การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน - ไม่ได้ดำเนินการ 
 

- - - - - 
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  1.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  

(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มีส่วนรว่ม/
รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์
ในโครงการ 

การประเมินโครงการ
โดยภาพรวม 

4 โครงการสืบสานประเพณี
บุญกุ้มข้าวใหญ่ตำบลเมืองพล 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12  
โดยยึดหลัก ยึดคน เป็นศูนย์กลาง
พัฒนา 
-ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

นิติธรรม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค ์
กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ความโปร่งใส 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
รับผิดชอบ 
- มีสรุปผลการดำเนินงาน 
- มีรูปภาพ 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
-ประชาชนทุกภาคส่วนให้
ความร่วมมือในการเข้าร่วม
กิจกรรมสืบสานประเพณี
ท้องถิ่น  

ตามแผนพัฒนาฯ 
50,000 

ได้รับการจัดสรร 
50,000  
จ่ายจริง 

49,864 
คิดเป็นร้อยละ 

99.73 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- มีผู้เข้าร่วม 224 คน คิด 
เป็นร้อยละ 93.33 
เชิงคุณภาพ 
- ชุมชนได้ร่วมสืบทอดมรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ผลลัพธ์ 
- ประชาชนเกิดความภาค 
ภูมิใจร่วมสืบสานมรดกภูม ิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- มีการประเมินความ
พึงพอใจภาพรวม 
ดังน้ี 
-ความพึงพอใจใน
ระดับดีร้อยละ 
83.96  

5 โครงการสืบสานประเพณี
บุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอพล 

- ไม่ได้ดำเนินการ 
 

- - - - - 
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  1.6 แผนงานงบกลาง 
 

ท่ี โครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  

(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มีส่วนรว่ม/
รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์
ในโครงการ 

การประเมินโครงการ
โดยภาพรวม 

1 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สุงอาย ุ - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12  
โดยยึดหลัก ยึดคน เป็นศูนย์กลาง
พัฒนา 
-ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

นิติธรรม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายขุอง อปท. พ.ศ. 2552 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
-บรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนด้านค่าครองชีพ
ให้แก่ครอบครัวผู้สูงอายใุห้
สามารถครองชีพได้ตาม
อัตภาพ 

ตามแผนพัฒนาฯ 
8,400,000 

ได้รับการจัดสรร 
8,383,200  

จ่ายจริง 
7,833,000 
คิดเป็นร้อยละ 

93.44 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ตามขั้นบันไดอายุ เดือนละ 
600 บาท, 700 บาท, 800 
บาท, 1,000 บาท 
เชิงคุณภาพ 
- อบต.เมืองพลมีข้อมูลผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายใุนเขต
พื้นที่ตำบลเมืองพล 
เชิงประโยชน์ 
- เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์
แก่ผู้สูงอายุตามระเบียบฯ 
ผลลัพธ์ 
- ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือและยกระดับการ
ดำเนินชีวติให้มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 
องค์กร 
- อบต.เมืองพลให้การ
สนับสนุนทั้งในด้านคุณภาพ
ชีวิต และช่วยเหลือฟื้นฟู
สุขภาพจิตของผู้สงูอายใุนเขต
พื้นที่ 

- บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และ
นโยบายของทาง
ราชการ 
  

 
 



-106- 
  1.6 แผนงานงบกลาง (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  

(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มีส่วนรว่ม/
รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์
ในโครงการ 

การประเมินโครงการ
โดยภาพรวม 

2 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12  
โดยยึดหลัก ยึดคน เป็นศูนย์กลาง
พัฒนา 
-ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

นิติธรรม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของ อปท. พ.ศ. 2553 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
-บรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนด้านค่าครองชีพ
ให้แก่ครอบครัวผู้พิการให้
สามารถครองชีพได้ตาม
อัตภาพ 

ตามแผนพัฒนาฯ 
2,300,000 

ได้รับการจัดสรร 
2,246,200  

จ่ายจริง 
2,185,600 
คิดเป็นร้อยละ 

97.29 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการตาม
ระเบียบเดือนละ 800 บาท/
คน 
เชิงคุณภาพ 
- อบต.เมืองพลมีข้อมูลผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการในเขต
พื้นที่ตำบลเมืองพล 
เชิงประโยชน์ 
- เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์
แก่ผู้พิการตามระเบียบฯ 
ผลลัพธ์ 
- ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ประชาชน 
- ผู้พิการได้รับความช่วยเหลือ
และยกระดับการดำเนินชีวติให้
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
องค์กร 
- อบต.เมืองพลให้การ
สนับสนุนทั้งในด้านคุณภาพ
ชีวิต และช่วยเหลือฟื้นฟู
สุขภาพจิตของผู้พิการในเขต
พื้นที่ 

- บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และ
นโยบายของทาง
ราชการ 
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  1.6 แผนงานงบกลาง (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  

(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มีส่วนรว่ม/
รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์
ในโครงการ 

การประเมินโครงการ
โดยภาพรวม 

3 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12  
โดยยึดหลัก ยึดคน เป็นศูนย์กลาง
พัฒนา 
-ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

นิติธรรม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ความคุ้มค่า 
- มีการใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มคา่ 
ความรับผิดชอบ 
- มีสรุปโครงการ 
 
 
 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
-บรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนด้านค่าครองชีพ
ให้แก่ครอบครัวผู้ป่วยเอดส์
ให้สามารถครองชีพได้ตาม
อัตภาพ 

ตามแผนพัฒนาฯ 
30,000 

ได้รับการจัดสรร 
18,000  
จ่ายจริง 

18,000 
คิดเป็นร้อยละ 

100.00 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ตามระเบียบที่กำหนด 
เชิงคุณภาพ 
- อบต.เมืองพลมีข้อมูลผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์ในเขต
พื้นที่ตำบลเมืองพล 
เชิงประโยชน์ 
- เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์
แก่ผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบฯ 
ผลลัพธ์ 
- ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นประชาชน 
- ผู้ป่วยเอดส์ได้รับความ
ช่วยเหลือและยกระดับการ
ดำเนินชีวติให้มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 
องค์กร 
- อบต.เมืองพลให้การ
สนับสนุนทั้งในด้านคุณภาพ
ชีวิต และช่วยเหลือฟื้นฟู
สุขภาพจิตของผูป้่วยเอดส์ใน
เขตพื้นที่ 

- บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และ
นโยบายของทาง
ราชการ 
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  1.6 แผนงานงบกลาง (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  

(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มีส่วนรว่ม/
รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์
ในโครงการ 

การประเมินโครงการ
โดยภาพรวม 

4 สมทบเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.เมืองพล 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12  
โดยยึดหลัก ยึดคน เป็นศูนย์กลาง
พัฒนา 
-ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

นิติธรรม 
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
พ.ศ. 2561 
ความคุ้มค่า 
- มีการใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มคา่ 
ความรับผิดชอบ 
- มีสรุปโครงการ 
 
 
 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- ประชาชนได้รับการบริการ
ด้านการสาธารณสุขที่ดีและ
มีคุณภาพอย่างเหมาะสม 

ตามแผนพัฒนาฯ 
1๑0,000 

ได้รับการจัดสรร 
1๑0,000  

จ่ายจริง 
1๑0,000 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- สนับสนุนงบประมาณให้แก่
หน่วยงาน กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชน ในเขตพื้นที่ 
- จัดกิจกรรมการบริการดูแล
สุขภาพให้แกป่ระชาชน
กลุ่มเป้าหมายตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ครอบคลุมทั้ง 11 
หมู่บ้าน 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพโดยส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ 
ผลลัพธ์ 
- หน่วยงาน กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการ
จัดบริการดูแลสุขภาพแก่
ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน
ประชาชน 
- ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านมี
สุขภาพอนามัยและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

- การบริหารจัดการ
และดำเนินงาน
กองทุน สปสช.อบต.
เมืองพลมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ
ดีเด่น เป็นกองทุนที่มี
ศักยภาพสูง 
- ประชาชนมีสุข
ภาวะที่ดี และได้รับ
การบริการดูแล
สุขภาพอยา่งทั่วถงึ
ครบทั้ง 11 หมู่บ้าน 
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  1.6 แผนงานงบกลาง (ต่อ) 

ท่ี โครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  

(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มีส่วนรว่ม/
รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์ใน
โครงการ 

การประเมิน
โครงการโดย

ภาพรวม 

5 จ่ายเงินสมบทบกองทุน
ประกันสังคมฯ และกองทุนเงิน
ทดแทน 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12  
โดยยึดหลัก ยึดคน เป็นศูนย์กลาง
พัฒนา 
-ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

นิติธรรม 
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2561 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติ 
 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- พนักงานจ้างในสังกัดได้
รักษาสิทธิตามที่กฎหมาย
กำหนด 

ตามแผนพัฒนาฯ 
105,000 

ได้รับการจัดสรร 
10๔,000  

จ่ายจริง 
๗๓,๓๑๐ 

คิดเป็นร้อยละ 
7๓.๐๒ 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- หน่วยงานส่งเงินเข้ากองทุน
ประกันสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทนได้ตามจำนวนที่กำหนด 
เชิงคุณภาพ 
- พนักงานจ้างยังคงสิทธิ
ประโยชน์ในกองทุนตาม
พระราชบัญญัติฯ กำหนด 

- สามารถจ่ายเงิน
สมทบกองทุนได้
ครบถ้วนตามอัตรา
และระยะเวลาที่
กำหนด  

6 การใช้จ่ายเงินสำรองจ่าย - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12  
โดยยึดหลัก ยึดคน เป็นศูนย์กลาง
พัฒนา 
-ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

นิติธรรม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ พ.ศ. 
2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนด้านสาธารณภัย
ได้รับความช่วยเหลืออย่าง
เหมาะสม 
 

ตามแผนพัฒนาฯ 
500,000 

ได้รับการจัดสรร 
273,802  

จ่ายจริง 
248,326 

คิดเป็นร้อยละ 
90.70 

 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- ครัวเรือนผู้ประสบภัยได้รับ
ความช่วยเหลือทุกครัวเรือนตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ
เมื่อประสบเหตุ 
สาธารณภัยได้ทันท่วงทีและ
เหมาะสม 

-  แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

7 จ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12  
โดยยึดหลัก ยึดคน เป็นศูนย์กลาง
พัฒนา 
-ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

นิติธรรม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- ข้าราชการในสังกัดได้
รักษาสิทธิตามที่กฎหมาย
กำหนด 
 

ตามแผนพัฒนาฯ 
200,000 

ได้รับการจัดสรร 
189,642  

จ่ายจริง 
189,642 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- หน่วยงานส่งเงินเข้ากองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) ได้ตามจำนวน
และหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
เชิงคุณภาพ 
- ข้าราชการยังคงสิทธิประโยชน์
ในกองทุนฯหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

- สามารถจ่ายเงิน
สมทบกองทุนได้
ครบถ้วนตามอัตรา
และระยะเวลาที่
กำหนด  



-110- 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
  2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มีส่วนรว่ม/

รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์
ในโครงการ 

การประเมินโครงการ
โดยภาพรวม 

1 ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร
ช่วงเทศกาล 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  การพัฒนา
ภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาส
จากประเทศลุ่มน้ำโขง 

นิติธรรม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
ความคุ้มค่า 
- มีการใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มคา่ความ
รับผิดชอบ 
มีส่วนร่วม 
- ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการ อาทิ 
ฝ่ายปกครองท้องที่ สภ.อ.พล รพ.สต.เมืองพล จิต
อาสา อปพร. และ อสม.ในเขตพื้นที ่
ความรับผิดชอบ 
- มีรายงานสรุปโครงการ 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- ประชาชนได้รับการอำนวย
ความสะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในช่วงเทศกาล
สำคัญ 
 

ตามแผนพัฒนา 
80,000 

ได้รับการจัดสรร 
15,000 

ใช้จ่ายจริง 
8,362 

คิดเป็นร้อยละ 
55.75 

ผลผลติ 
เชิงปริมาณ 
- จำนวนการจัดต้ังจุดบริการ
ประชาชนครบถ้วน 
เชิงคุณภาพ 
- มีบุคลากรทุกภาคส่วนเข้า
ปฏิบัติหน้าทีประจำจุดตรวจ
ตลอดระยะเวลาการดำเนิน
โครงการฯ  
- มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่
ลดลง 

- การรายงานผลการ
ดำเนินงานโคย
ภาพรวม 

2 ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  การพัฒนา
ภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาส
จากประเทศลุ่มน้ำโขง 

นิติธรรม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ พ.ศ. 
2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ความคุ้มค่า 
- มีการใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มคา่ความ
รับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบ 
 - มีรายงานสรุปโครงการ 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- หมู่บ้าน/ประชาชนได้รับ
การบริการ/ความช่วยเหลือ
เพื่อป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตพื้นที่ 

ตามแผนพัฒนา 
150,000 

ได้รับการจัดสรร 
70,000 

ใช้จ่ายจริง 
37,370 

คิดเป็นร้อยละ 
53.39 

ผลผลติ 
เชิงปริมาณ 
- จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับความ
ช่วยเหลือ 
เชิงคุณภาพ 
- หมู่บ้านได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอย่างเหมาะสม
และทันต่อสถานการณ์ 

- การรายงานผลการ
ดำเนินงานโคย
ภาพรวม 
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   2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ) 

ท่ี โครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มีส่วนรว่ม/

รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์
ในโครงการ 

การประเมินโครงการ
โดยภาพรวม 

3 ฝึกอบรม ทบทวนหรือ 
จัดต้ัง อปพร. 

- ไม่ได้ดำเนินการ - - - - - 

4 จัดซื้อเคร่ืองดับเพลิง จำนวน 
๗ เคร่ือง 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  การพัฒนา
ภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาส
จากประเทศลุ่มน้ำโขง 

นิติธรรม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
ความคุ้มค่า 
- มีการใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มคา่ความ
รับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบ 
 - มีรายงานสรุปโครงการ 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- หมู่บ้าน/หน่วยงานมี
เคร่ืองมือพร้อมเพรียง
สำหรับการป้องกันและระงับ
เหตุ  

ตามแผนพัฒนา 
70,000 

ได้รับการจัดสรร 
18,000 

ใช้จ่ายจริง 
18,000 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

ผลผลติ 
เชิงปริมาณ 
- จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับถัง
ดับเพลิง 
เชิงคุณภาพ 
- หมู่บ้าน/หน่วยงานมีเคร่ือง
ดับเพลิงเพื่อป้องกันและระงับ
เหตุอย่างเพียงพอ 

- การรายงานผลการ
ดำเนินงานโคย
ภาพรวม 

5 จัดหาอุปกรณ์ตบไฟหรือวัสดุ
เคร่ืองดับเพลิง 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  การพัฒนา
ภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาส
จากประเทศลุ่มน้ำโขง 

นิติธรรม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
ความโปร่งใส 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ความคุ้มค่า 
- มีการใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มคา่ความ
รับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบ 
 - มีรายงานสรุปโครงการ 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- หมู่บ้าน/ประชาชนได้รับ
การบริการ/ความช่วยเหลือ
เพื่อป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตพื้นที่ 

ตามแผนพัฒนา 
10,000 

ได้รับการจัดสรร 
20,000 

ใช้จ่ายจริง 
20,000 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

ผลผลติ 
เชิงปริมาณ 
- จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับความ
ช่วยเหลือ 
เชิงคุณภาพ 
- หมู่บ้านได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอย่างเหมาะสม
และทันต่อสถานการณ์ 

- การรายงานผลการ
ดำเนินงานโคย
ภาพรวม 

 
 
 



-112- 
  2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ) 

ท่ี โครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มีส่วนรว่ม/

รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์
ในโครงการ 

การประเมินโครงการ
โดยภาพรวม 

6 จ้างเหมาบริการบุคคลประจำ
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  การพัฒนา
ภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาส
จากประเทศลุ่มน้ำโขง 

นิติธรรม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
ความโปร่งใส 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ความคุ้มค่า 
- มีการใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มคา่ความ
รับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบ 
 - มีรายงานสรุปโครงการ 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- หน่วยงานมีบคุคลประจำ
รถน้ำเพื่องานบริการของ 
อปท.ของเหมาะสม  

ตามแผนพัฒนา 
120,000 

ได้รับการจัดสรร 
92,400 

ใช้จ่ายจริง 
92,400 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

ผลผลติ 
เชิงปริมาณ 
- มีการจ้างเหมาบุคคล 
ภายนอกปฏบิัติงานประจำ
รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คน 
ผลลัพธ์ 
- ได้จ้างเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำ
อเนกประสงค์ จำนวน 1 คน 

- สามารถแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรที่จำเป็นต้อง
อาศัยความชำนาญ
เฉพาะด้าน 

7 อุดหนุนงบประมาณให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ตำบล 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  การพัฒนา
ภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาส
จากประเทศลุ่มน้ำโขง 

นิติธรรม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินของ อปท.พ.ศ. 2547 และที่แกไ้ข
เพิ่มเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
รับผิดชอบ 
- มีสรุปผลการดำเนินงาน 
ความคุ้มค่า 
- มีการใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มคา่ความ
รับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบ 
 - มีรายงานสรุปโครงการ 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น  

ตามแผนพัฒนา 
110,000 

ได้รับการจัดสรร 
110,000 
ใช้จ่ายจริง 
110,000 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

ผลผลติ 
เชิงปริมาณ 
- จำนวนคณะกรรมกรหมู่บ้าน
ที่ได้รับเงินอุดหนุน รวม 11 
หมู่บ้าน 
เชิงคุณภาพ 
- การดำเนินการด้านมาตรการ
เฝ้าระวังและการรักษาความ
สงบเรียบร้อยเป็นไปด้วยความ
เข้มข้นและมีประสิทธิภาพ 

- การรายงานผลการ
ดำเนินงานโคย
ภาพรวม 
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  2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ) 

ท่ี โครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มีส่วนรว่ม/

รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์
ในโครงการ 

การประเมินโครงการ
โดยภาพรวม 

8 อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอำเภอพล 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  การพัฒนา
ภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาส
จากประเทศลุ่มน้ำโขง 

นิติธรรม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินของ อปท.พ.ศ. 2547 และที่แกไ้ข
เพิ่มเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
รับผิดชอบ 
- มีสรุปผลการดำเนินงาน 
มีส่วนร่วม 
- บูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครอง
ท้องที่และท้องถิ่น และ รพ.สต.เมืองพล 
ความคุ้มค่า 
- มีการใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มคา่ความ
รับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบ 
 - มีรายงานสรุปโครงการ 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- เกิดเครือข่ายในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  

ตามแผนพัฒนา 
20,000 

ได้รับการจัดสรร 
22,000 

ใช้จ่ายจริง 
20,000 

คิดเป็นร้อยละ 
90.91 

ผลผลติ 
เชิงปริมาณ 
- การต้ังจุดตรวจยาเสพติดใน
เขตพื้นทีตำบลเมือพล ตาม
จำนวนที่กำหนด 
เชิงคุณภาพ 
- สามารถลดปัญหายาเสพติด
ในเชตพื้นที่ได้ 

- การรายงานผลการ
ดำเนินงานโคย
ภาพรวม 

9 อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จ.ขอนแก่น 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  การพัฒนา
ภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาส
จากประเทศลุ่มน้ำโขง 

นิติธรรม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินของ อปท.พ.ศ. 2547 และที่แกไ้ข
เพิ่มเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
รับผิดชอบ 
- มีสรุปผลการดำเนินงาน 
ความรับผิดชอบ 
 - มีรายงานสรุปโครงการ 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- เกิดเครือข่ายในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  

ตามแผนพัฒนา 
20,000 

ได้รับการจัดสรร 
20,000 

ใช้จ่ายจริง 
20,000 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

ผลผลติ 
เชิงปริมาณ 
- การต้ังจุดตรวจยาเสพติดใน
เขตพื้นทีตำบลเมือพล ตาม
จำนวนที่กำหนด 
เชิงคุณภาพ 
- สามารถลดปัญหายาเสพติด
ในเชตพื้นที่ได้ 

- การรายงานผลการ
ดำเนินงานโคย
ภาพรวม 
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  2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 

ท่ี โครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มีส่วนรว่ม/

รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์
ในโครงการ 

การประเมินโครงการ
โดยภาพรวม 

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

- ไม่ได้ดำเนินการ 
 
 

- - - - - 
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  2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มีส่วนรว่ม/

รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์
ในโครงการ 

การประเมินโครงการ
โดยภาพรวม 

1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ.พล 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  การพัฒนา
ภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาส
จากประเทศลุ่มน้ำโขง 

นิติธรรม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินของ อปท.พ.ศ. 2547 และที่แกไ้ข
เพิ่มเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
รับผิดชอบ 
- มีสรุปผลการดำเนินงาน 
มีส่วนร่วม 
- บูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างการไฟฟ้าฯ กับ 
อบต.เมืองพล 
ความคุ้มค่า 
- มีการใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มคา่ความ
รับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบ 
 - มีรายงานสรุปโครงการ 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- ประชาชนสามารถใช้
บริการไฟฟ้าสาธารณะได้
อย่างสะดวกและทั่วถึง 
เชิงบวก 
- พื้นที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า
สาธารณะที่เพิ่มมากขึ้น 
 
 

ตามแผนพัฒนา 
100,000 

ได้รับการจัดสรร 
16๖,000 
ใช้จ่ายจริง 

๑36,03๗.56 
คิดเป็นร้อยละ 

81.95 
 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณ
จำนวน 1 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการใช้บริการไฟฟ้า
สาธารณะ 

- แบบสอบถามจาก
ความพึงพอใจใน
ระดับที่ดีมากจาก
ประชาชนผู้มีส่วนได้
เสีย 
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  2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/
Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลักธรร
มาภิบาล  

(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/
คุ้มค่า/มีส่วนร่วม/รบัผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบ
ระหว่างการดำเนิน

โครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์ในโครงการ 
การประเมินโครงการ

โดยภาพรวม 

1. โครงการซ่อมสร้างถนน 
คสล.บ้านทบับา ม. ๓  
(สายบ้านตำแย-ทับบา) 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถใน
การแข่งขัน 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  การพัฒนาภาค
เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจาก
ประเทศลุ่มน้ำโขง 
- Thailand 4.0 โดยการกระจาย
ความเจริญทั่วประเทศ เศรษฐกิจ
ขยายตัวสามารถทำงานในถิ่นฐานฯ 

ความโปร่งใส 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
รับผิดชอบ 
- มีสรุปผลการดำเนินงาน 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- ทำให้มถีนน 
ธารณประโยชน์ มีการ
พัฒนาเส้นทางสัญจรให้มี
ความปลอดภัย ลดปัญหา
มลภาวะสิ่งแวดล้อม 

ตามแผนพัฒนาฯ 
5๘๙,๐00 

ได้รับการจัดสรร 
489,000  

จ่ายจริง 
484,000 

คิดเป็นร้อยละ 
98.98 

 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- ก่อสร้างขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. 
ระยะทาง 130 ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่
ผิวทางไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม.และติดต้ังป้าย
ระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย รายละเอียดตาม
รูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนมีถนนที่ใช้สัญจรไปมาอย่าง
ปลอดภัย ลดปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม 

- ประเมินจากความแล้ว
เสร็จของโครงการในเชิง 
ปริมาณและคุณภาพ 
- ประเมินจากความพึง
พอใจของประชาชนผู้
อาศัยอยูใ่นบริเวณน้ัน 
- ประเมินจากการใช้
งานของประชาชน
ภายในชุมชนว่าใชง้าน
ได้เหมาะสม 

2 ซ่อมสร้างถนน คสล.สายหน้า
วัดบ้านชาด ม.1  

- ไม่ได้ดำเนินการ  
(กันเงินเบิกเหลื่อมปี) 
 
 
 

- - - - - 
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  2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ท่ี โครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มี

ส่วนร่วม/รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์ใน
โครงการ 

การประเมินโครงการ
โดยภาพรวม 

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านท่าหลวง ม.4 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  การพัฒนา
ภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาส
จากประเทศลุ่มน้ำโขง 
- Thailand 4.0 โดยการกระจาย
ความเจริญทั่วประเทศ เศรษฐกิจ
ขยายตัวสามารถทำงานในถิ่นฐานฯ 

ความโปร่งใส 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
รับผิดชอบ 
- มีสรุปผลการดำเนินงาน 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- ทำให้มถีนน 
ธารณประโยชน์ มีการ
พัฒนาเส้นทางสัญจรให้มี
ความปลอดภัย ลดปัญหา
มลภาวะสิ่งแวดล้อม 

ตามแผนพัฒนาฯ 
435,000 

ได้รับการจัดสรร 
435,000  

จ่ายจริง 
429,000 

คิดเป็นร้อยละ 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
1. ก่อสร้างขนาดผิวจราจร กว้าง 
0.80 ม. ระยะทาง 122 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อย
กว่า 97.60 ตร.ม.  
2. วางท่อะบายน้ำ คสล. ขนาดเส้น
ผ่า 
ศูนย์กลาง 0.40 ม.สองข้างถนน 
จำนวนรวม 239 ท่อน  
3. ก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด
สองข้างถนน 17 บ่อ 
4. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สอง
ข้างถนน ความยาวรวม 226.00 ม. 
ตามรูปแบบรายที่ อบต.เมืองพล 
เชิงคุณภาพ 
-ประชาชนได้มีถนนใช้สัญจร 
ไปมาอย่างปลอดภัย ลดปัญหา 
มลภาวะสิ่งแวดล้อม 
 

- ประเมินจากความแล้ว
เสร็จของโครงการในเชิง 
ปริมาณและคุณภาพ 
- ประเมินจากความพึง
พอใจของประชาชนผู้
อาศัยอยูใ่นบริเวณน้ัน 
- ประเมินจากการใช้
งานของประชาชน
ภายในชุมชนว่าใชง้าน
ได้เหมาะสม 

 
 
 
 
 



-118- 
  2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ท่ี โครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มี

ส่วนร่วม/รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์ใน
โครงการ 

การประเมินโครงการ
โดยภาพรวม 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านตำแย  ม.2 
(บ.ตำแย-ห้วยหนองแซง) 

- ไม่ได้ดำเนินการ  
(กันเงินเบิกเหลื่อมปี) 
 

- - - - - 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ม.5  
(สายบ้านหญ้าคา-ห้วยแอก) 
 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  การพัฒนา
ภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาส
จากประเทศลุ่มน้ำโขง 
- Thailand 4.0 โดยการกระจาย
ความเจริญทั่วประเทศ เศรษฐกิจ
ขยายตัวสามารถทำงานในถิ่นฐานฯ 

ความโปร่งใส 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
รับผิดชอบ 
- มีสรุปผลการดำเนินงาน 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- ทำให้มถีนน 
ธารณประโยชน์ มีการ
พัฒนาเส้นทางสัญจรให้มี
ความปลอดภัย ลดปัญหา
มลภาวะสิ่งแวดล้อม 

ตามแผนพัฒนาฯ 
350,000 

ได้รับการจัดสรร 
347,000 

จ่ายจริง 
345,000 

คิดเป็นร้อยละ 
99.42 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- ก่อสร้างขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 150 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่
น้อยกว่า 600 ตร.ม. ตามรูปแบบ
รายการที่ อบต.เมืองพลกำหนดและ 
ติดต้ังป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย
และป้ายหลงัการก่อสร้างแล้วเสร็จ  
1 ป้าย 
เชิงคุณภาพ 
-ประชาชนได้มีถนนใช้สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย ลดปัญหามลภาวะ
สิ่งแวดล้อม 

- ประเมินจากความแล้ว
เสร็จของโครงการในเชิง 
ปริมาณและคุณภาพ 
- ประเมินจากความพึง
พอใจของประชาชนผู้
อาศัยอยูใ่นบริเวณน้ัน 
- ประเมินจากการใช้
งานของประชาชน
ภายในชุมชนว่าใชง้าน
ได้เหมาะสม 

 
  



-119- 
  2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ท่ี โครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มี

ส่วนร่วม/รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์ใน
โครงการ 

การประเมินโครงการ
โดยภาพรวม 

6 โครงการซ่อมสร้างถนน 
คสล. บ้านหันใหญ่ ม.6  
(สายบ.ตำแย-บ.หัน 
ใหญ่แม่เอีย)  

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  การพัฒนา
ภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาส
จากประเทศลุ่มน้ำโขง 
- Thailand 4.0 โดยการกระจาย
ความเจริญทั่วประเทศ เศรษฐกิจ
ขยายตัวสามารถทำงานในถิ่นฐานฯ 

ความโปร่งใส 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
รับผิดชอบ 
- มีสรุปผลการดำเนินงาน 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- ทำให้มถีนน 
ธารณประโยชน์ มีการ
พัฒนาเส้นทางสัญจรให้มี
ความปลอดภัย ลดปัญหา
มลภาวะสิ่งแวดล้อม 

ตามแผนพัฒนาฯ 
340,000 

ได้รับการจัดสรร 
283,000  

จ่ายจริง 
279,000 

คิดเป็นร้อยละ 
98.59 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- ก่อสร้างขนาดผิวจราจร กว้าง  
5.00 ม. ระยะทาง 90.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อย
กว่า 450  ตร.ม. ตามรูปแบบ
รายการที่ อบต.เมืองพล และ ติดต้ัง
ป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้ายและ 
ป้ายหลงัการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนได้มีถนนใช้สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย ลดปัญหามลภาวะ
สิ่งแวดล้อม 

- ประเมินจากความแล้ว
เสร็จของโครงการในเชิง 
ปริมาณและคุณภาพ 
- ประเมินจากความพึง
พอใจของประชาชนผู้
อาศัยอยูใ่นบริเวณน้ัน 
- ประเมินจากการใช้
งานของประชาชน
ภายในชุมชนว่าใชง้าน
ได้เหมาะสม 

7 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนเหลื่อม ม.7 
(สายบ้านโนนเหลื่อมถึง 
บ้านหนองห้าง) 
 

- ไม่ได้ดำเนินการ  
 

- - - - - 
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  2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ท่ี โครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มี

ส่วนร่วม/รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์ใน
โครงการ 

การประเมินโครงการ
โดยภาพรวม 

8 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนเหม่น ม.9  
สายบ้านโนนเหม่น-บ้านแฝก 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  การพัฒนา
ภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาส
จากประเทศลุ่มน้ำโขง 
- Thailand 4.0 โดยการกระจาย
ความเจริญทั่วประเทศ เศรษฐกิจ
ขยายตัวสามารถทำงานในถิ่นฐานฯ 

ความโปร่งใส 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
รับผิดชอบ 
- มีสรุปผลการดำเนินงาน 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- ทำให้มถีนน 
ธารณประโยชน์ มีการ
พัฒนาเส้นทางสัญจรให้มี
ความปลอดภัย ลดปัญหา
มลภาวะสิ่งแวดล้อม 

ตามแผนพัฒนาฯ 
290,000 

ได้รับการจัดสรร 
287,000 

จ่ายจริง 
285,000 

คิดเป็นร้อยละ 
99.30 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- ก่อสร้างขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 ม. ระยะทาง 100.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่
น้อยกว่า 500  ตร.ม. ตามรูปแบบ
รายการที่ อบต.เมืองพล และ ติดต้ัง
ป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้ายและ 
ป้ายหลงัการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนได้มีถนนใช้สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย ลดปัญหามลภาวะ 
สิ่งแวดล้อม 
 

- ประเมินจากความแล้ว
เสร็จของโครงการในเชิง 
ปริมาณและคุณภาพ 
- ประเมินจากความพึง
พอใจของประชาชนผู้
อาศัยอยูใ่นบริเวณน้ัน 
- ประเมินจากการใช้
งานของประชาชน
ภายในชุมชนว่าใชง้าน
ได้เหมาะสม 

9 ซ่อมสร้างถนน คสล. 
บ้านหันใหญ่แม่เอีย ม.10 
(เส้นบ้านตำแยไปบ้านหันใหญ่) 
 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  การพัฒนา
ภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาส
จากประเทศลุ่มน้ำโขง 
- Thailand 4.0 โดยการกระจาย
ความเจริญทั่วประเทศ เศรษฐกิจ
ขยายตัวสามารถทำงานในถิ่นฐานฯ 

ความโปร่งใส 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
รับผิดชอบ 
- มีสรุปผลการดำเนินงาน 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- ทำให้มถีนน 
ธารณประโยชน์ มีการ
พัฒนาเส้นทางสัญจรให้มี
ความปลอดภัย ลดปัญหา
มลภาวะสิ่งแวดล้อม 

ตามแผนพัฒนาฯ 
350,000 

ได้รับการจัดสรร 
342,000 

จ่ายจริง 
341,000 

คิดเป็นร้อยละ 
99.71 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- ก่อสร้างขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 ม. ระยะทาง 109.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่
น้อยกว่า 545  ตร.ม. ตามรูปแบบ
รายการที่ อบต.เมืองพล และ ติดต้ัง
ป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้ายและ 
ป้ายหลงัการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนได้มีถนนใช้สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย ลดปัญหามลภาวะ 
สิ่งแวดล้อม 
 

- ประเมินจากความแล้ว
เสร็จของโครงการในเชิง 
ปริมาณและคุณภาพ 
- ประเมินจากความพึง
พอใจของประชาชนผู้
อาศัยอยูใ่นบริเวณน้ัน 
- ประเมินจากการใช้
งานของประชาชน
ภายในชุมชนว่าใชง้าน
ได้เหมาะสม 
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  2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ท่ี โครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มี

ส่วนร่วม/รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์ใน
โครงการ 

การประเมินโครงการ
โดยภาพรวม 

10 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านชาดอำนวย ม.11 
(เส้นหนองปู่ตา - 
นา นายประทวน) 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  การพัฒนา
ภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาส
จากประเทศลุ่มน้ำโขง 
- Thailand 4.0 โดยการกระจาย
ความเจริญทั่วประเทศ เศรษฐกิจ
ขยายตัวสามารถทำงานในถิ่นฐานฯ 

ความโปร่งใส 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
รับผิดชอบ 
- มีสรุปผลการดำเนินงาน 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- ทำให้มถีนน 
ธารณประโยชน์ มีการ
พัฒนาเส้นทางสัญจรให้มี
ความปลอดภัย ลดปัญหา
มลภาวะสิ่งแวดล้อม 

ตามแผนพัฒนาฯ 
430,000 

ได้รับการจัดสรร 
422,000 

จ่ายจริง 
402,000 

คิดเป็นร้อยละ 
95.26 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- ปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิว 
จราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง  
1,120 ม. หรือมีปริมาณหินคลุก 
ไม่น้อยกว่า 560  ลบ.ม. พร้อม  
ปรับเกรดเกลี่ยเรียบตามรูปแบบ
รายการที่ อบต.เมืองพลกำหนดและ 
ติดต้ังป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย
และป้ายหลงัการก่อสร้างแล้วเสร็จ  
1 ป้าย 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนได้มีถนนใช้สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย ลดปัญหามลภาวะ 
สิ่งแวดล้อม 

- ประเมินจากความแล้ว
เสร็จของโครงการในเชิง 
ปริมาณและคุณภาพ 
- ประเมินจากความพึง
พอใจของประชาชนผู้
อาศัยอยูใ่นบริเวณน้ัน 
- ประเมินจากการใช้
งานของประชาชน
ภายในชุมชนว่าใชง้าน
ได้เหมาะสม 

11 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านชาด
อำนวย หมู่ที่ 11  

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  การพัฒนา
ภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาส
จากประเทศลุ่มน้ำโขง 
- Thailand 4.0 โดยการกระจาย
ความเจริญทั่วประเทศ เศรษฐกิจ
ขยายตัวสามารถทำงานในถิ่นฐานฯ 

ความโปร่งใส 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
รับผิดชอบ 
- มีสรุปผลการดำเนินงาน 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- ทำให้มถีนน 
ธารณประโยชน์ มีการ
พัฒนาเส้นทางสัญจรให้มี
ความปลอดภัย ลดปัญหา
มลภาวะสิ่งแวดล้อม 

ตามแผนพัฒนาฯ 
50,000 

ได้รับการจัดสรร 
57,000 
จ่ายจริง 

55,000 
คิดเป็นร้อยละ 

96.49 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 ม. ระยะทาง 19 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่
น้อยกว่า 95 ตร.ม.ตามรูปแบบ
รายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด และ 
ติดต้ังป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย
และป้ายหลงัการก่อสร้างแล้วเสร็จ  
1 ป้าย 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนได้มีถนนใช้สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย ลดปัญหามลภาวะ 
สิ่งแวดล้อม 

- ประเมินจากความแล้ว
เสร็จของโครงการในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 
- ประเมินจากความพึง
พอใจของประชาชนผู้
อาศัยอยูใ่นบริเวณน้ัน 
- ประเมินจากการใช้
งานของประชาชน
ภายในชุมชนว่าใชง้าน
ได้เหมาะสม 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
  3.1 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ท่ี โครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มีส่วนรว่ม/

รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์
ในโครงการ 

การประเมินโครงการ
โดยภาพรวม 

1 การพัฒนาศักยภาพสตรีตำบล
เมืองพล 

- ไม่ได้ดำเนินการ - - - - - 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
  3.2 แผนงานการการเกษตร 

ท่ี โครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มีส่วนรว่ม/

รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์
ในโครงการ 

การประเมินโครงการ
โดยภาพรวม 

1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ไม่ได้ดำเนินการ - - - - - 

2 โครงการส่งเสริมการบริหาร
จัดการน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) 

- ไม่ได้ดำเนินการ - - - - - 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มีส่วนรว่ม/

รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์
ในโครงการ 

การประเมินโครงการ
โดยภาพรวม 

1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่
ต้นทาง 

- ไม่ได้ดำเนินการ - - - - - 

2 อุดหนุนเทศบาลเมืองเมืองพล
ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย
หรือเป็นค่าธรรมเนียมการ
กำจัดขยะมูลฝอย 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ยืน 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

นิติธรรม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ความคุ้มค่า 
- มีการใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มคา่ความ
รับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบ 
- มีรายงานสรุปโครงการ 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
 

ตามแผนพัฒนา 
300,000 

ได้รับการจัดสรร 
288,000 
ใช้จ่ายจริง 
234,756 

คิดเป็นร้อยละ 
81.51 

ผลผลติ 
เชิงปริมาณ 
- จำนวนปริมาณการกำจัดที่
ถูกวิธีและเหมาะสม 
- เก็บขยะมูลฝอยครบทั้ง 11 
หมู่บ้าน 
เชิงคุณภาพ 
- ชุมชน/หมู่บ้านปลอดขยะ
และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

- การรายงานผลการ
ดำเนินงานโคย
ภาพรวม 
- ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการมากกว่า
ร้อยละ 80 

3 โครงการปรับปรุงที่
สาธารณประโยชน์เป็นสวน 
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 

- ไม่ได้ดำเนินการ - - - - - 

4 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง  
บ้านหญ้าคา หมูท่ี่ 5 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  การพัฒนา
ภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันฯ 

นิติธรรม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินของ อปท.พ.ศ. 2547 และที่แกไ้ข
เพิ่มเติม 
ความคุ้มค่า 
- มีการใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มคา่ ความ
รับผิดชอบ 
 - มีรายงานสรุปโครงการ 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในยาม
ค่ำคืน 
 
 

ตามแผนพัฒนา 
100,000 

ได้รับการจัดสรร 
30,000 

ใช้จ่ายจริง 
28,000 

คิดเป็นร้อยละ 
93.33 

 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณ
จำนวน 1 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมายามค่ำคืน 

- แบบสอบถามจาก
ความพึงพอใจใน
ระดับที่ดีมากจาก
ประชาชนผู้มีส่วนได้
เสีย 
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  4.2 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มีส่วนรว่ม/

รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์
ในโครงการ 

การประเมินโครงการ
โดยภาพรวม 

1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ
ปลูกต้นไม้ในพื้นที่
สาธารณประโยชน์ 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ยืน 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

นิติธรรม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
ความคุ้มค่า 
- มีการใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มคา่ความ
รับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบ 
- มีรายงานสรุปโครงการ 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- สร้างการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน/
หมู่บ้าน 
เชิงลบ 
- หากดูแลไม่ต่อเน่ืองอาจทำ
ให้ต้นไม้เจริญเติบโตไม่เต็มที่ 
 
 

ตามแผนพัฒนา 
30,000 

ได้รับการจัดสรร 
30,000 

ใช้จ่ายจริง 
29,882 

คิดเป็นร้อยละ 
99.62 

ผลผลติ 
เชิงปริมาณ 
- มีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ 
จำนวน 1 คร้ัง มีหมู่บ้านเข้า
ร่วมกิจกรรมครบทั้ง 11 
หมู่บ้าน 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนตระหนักถึง
ความสำคัญของการลดภาวะ
โลกร้อน 

- การรายงานผลการ
ดำเนินงานโคย
ภาพรวม 
- ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการมากกว่า
ร้อยละ 85 

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
 

- ไม่ได้ดำเนินการ - - - - - 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มีส่วนรว่ม/

รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์
ในโครงการ 

การประเมินโครงการ
โดยภาพรวม 

1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่น 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 การบริหาร
จัดการภาครัฐป้องกันทุจริต 
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมแลละ
พัฒนาทักษะด้านการเป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) และเมือง
แห่งการประชุมสัมมนา 

นิติธรรม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ความคุ้มค่า 
- มีการใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มคา่ความ
รับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบ 
- มีรายงานสรุปโครงการ 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- บุคลากรในสังกัดมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถพฒันา
ศักยภาพการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

ตามแผนพัฒนา 
200,000 

ได้รับการจัดสรร 
58,000 

ใช้จ่ายจริง 
42,700 

คิดเป็นร้อยละ 
73.62 

 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- บุคลากรในสังกัดได้รับการ
ฝึกอบรมครบทุกส่วนราชการ 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการปฏบิัติงาน
ในหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การรายงานผลการ
ดำเนินงานโคย
ภาพรวม 
- ผลงานมีคุณภาพ 
 

2 ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
อบต.เมืองพล 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 การบริหาร
จัดการภาครัฐป้องกันทุจริต 
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมแลละ
พัฒนาทักษะด้านการเป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) และเมือง
แห่งการประชุมสัมมนา 

นิติธรรม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ความโปร่งใส 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ความคุ้มค่า 
- มีการใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มคา่ 
ความรับผิดชอบ 
- มีรายงานสรุปโครงการ 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- การปฏิบัติงานและการ
สื่อสารรวดเร็วและทันสมัย 
 

ตามแผนพัฒนา 
20,000 

ได้รับการจัดสรร 
419,200 
ใช้จ่ายจริง 

392,719.50 
คิดเป็นร้อยละ 

93.68 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- ทุกส่วนราชการได้รับการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้
ทันสมัย 
เชิงคุณภาพ 
- หน่วยงานมีระบบการสื่อสาร
และสารสนเทศที่ทันสมัย 

- การรายงานผลการ
ดำเนินงานโคย
ภาพรวม 
- ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ 
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  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 

ท่ี โครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มีส่วนรว่ม/

รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์
ในโครงการ 

การประเมินโครงการ
โดยภาพรวม 

3 ปรับปรุงหรือจัดทำโปรแกรม
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน อบต.เมืองพล 

- ไม่ได้ดำเนินการ - - - - - 

4 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ระดับอำเภอ 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 การบริหาร
จัดการภาครัฐป้องกันทุจริต 
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมแลละ
พัฒนาทักษะด้านการเป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) และเมือง
แห่งการประชุมสัมมนา 
 

นิติธรรม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ความคุ้มค่า 
- มีการใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มคา่ 
ความรับผิดชอบ 
- มีรายงานสรุปโครงการ 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- ประชาชนสามารถแจ้ง
เร่ืองขอความช่วยเหลือผ่าน
ศูนย์ช่วยเหลือฯ ได้อีกหน่ึง
ช่องทาง 
เชิงลบ 
- เกิดความซ้ำซ้อนในการ
ปฏิบัติงานเน่ืองจากแต่ละ
ส่วนราชการมีภารกิจในการ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
กฎหมาย/ระเบียบน้ัน ๆ  
อยุ่แล้ว 

ตามแผนพัฒนา 
30,000 

ได้รับการจัดสรร 
16,000 

ใช้จ่ายจริง 
16,000 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯ 
ในระดับอำเภอจำนวน ๑ ศูนย์ 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนมีช่องทางการขอ
ความช่วยเหลืออย่าง
หลากหลายและมีการ
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 

- การรายงานผลการ
ดำเนินงานโคย
ภาพรวม 
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  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 

ท่ี โครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มีส่วนรว่ม/

รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์
ในโครงการ 

การประเมินโครงการ
โดยภาพรวม 

5 จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 
(กระบะ) 1 คัน 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 การพัฒนา
ภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะด้านการเป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) และเมือง
แห่งการประชุมสัมมนา 
 

นิติธรรม 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ความคุ้มค่า 
- มีการใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มคา่ 
ความรับผิดชอบ 
- มีรายงานสรุปโครงการ 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 
 

ตามแผนพัฒนา 
1,000,000 

ได้รับการจัดสรร 
1,000,000 

ใช้จ่ายจริง 
940,,000 

คิดเป็นร้อยละ 
94.00 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- มีการจ้างเหมาบริการ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน จำนวน 6 คน และ
รถพยาบาลฉุกเฉินที่มี
สมรรถนะ จำนวน 1 คัน 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนได้รับบริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉินที่มคีุณภาพที่
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 

- การรายงานผลการ
ดำเนินงานโคย
ภาพรวม 
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  5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ท่ี โครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มีส่วนรว่ม/

รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์
ในโครงการ 

การประเมินโครงการ
โดยภาพรวม 

1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล 

- ไม่ได้ดำเนินการ - - - - - 

2 อบต.สัญจรพบประชาชน - ไม่ได้ดำเนินการ - - - - - 
3 การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น อบต.
เมืองพล 

- ไม่ได้ดำเนินการ - - - - - 
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  5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (ต่อ) 

ท่ี โครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/

Thailand 4.0/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
(นิติธรรม/คุณธรรม/โปร่งใส/คุ้มค่า/มีส่วนรว่ม/

รับผิดชอบ) 

ประเมินผลกระทบระหว่าง
การดำเนินโครงการ 

การประเมินผล
การใช้จ่าย

งบประมาณใน
โครงการ 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์
ในโครงการ 

การประเมินโครงการ
โดยภาพรวม 

4 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติใน
โอกาสสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 การบริหาร
จัดการภาครัฐป้องกันทุจริต 
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมแลละ
พัฒนาทักษะด้านการเป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) และเมือง
แห่งการประชุมสัมมนา 
 

นิติธรรม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
ความคุ้มค่า 
- มีการใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มคา่ 
ความรับผิดชอบ 
- มีรายงานสรุปโครงการ 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 
- ข้าราชการ/ประชาชนได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

ตามแผนพัฒนา 
100,000 

ได้รับการจัดสรร 
20,000 

ใช้จ่ายจริง 
15,345 

คิดเป็นร้อยละ 
76.73 

ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- ข้าราชการ/ประชาชนในทุก
หมู่บ้านได้ร่วมแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์  
เชิงคุณภาพ 
- สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
ที่ยึดเหน่ียวอันสำคัญยิง่ในหมู่
พสกนิกร 

- การรายงานผลการ
ดำเนินงานโคย
ภาพรวม 
 



 
บทที่ 4 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

4.๑  สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
 4.1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 โครงการท่ีได้รับจัดสรร จำนวน 31 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 22 
โครงการ เป็นเงิน จำนวน 14,932,544.38 บาท 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 โครงการท่ีได้รับจัดสรร จำนวน 20 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 16 
โครงการ เป็นเงิน จำนวน 3,027,169.56 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการ (กันเงินเหล่ือมปี) จำนวน 2 
โครงการ   
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 โครงการท่ีได้รับจัดสรร จำนวน 3 โครงการ ไม่มีการดำเนินการ  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 โครงการท่ีได้รับจัดสรร จำนวน 6 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 
โครงการ เป็นเงิน จำนวน 322,520 บาท 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 โครงการท่ีได้รับจัดสรร จำนวน 9 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 
โครงการ เป็นเงิน จำนวน 1,772,584 บาท 
  

 4.1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลได้ดำเนินการจัดส่งแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 110 
ชุด และมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 110 คน โดยสรุปผลการประเมินฯ ได้  ดังนี้ 
 1) ผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม จำนวน 110 คน เป็นเพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด 60 
คน คิดเป็นร้อยละ 54.55 เพศชาย จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 44.45  
 2) สถานะของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ สมรส จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 76.36 
รองลงมา คือ โสด จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 12.72 รองลงมา คือ หม้าย จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.36 และสถานะท่ีตอบแบบสอบถามน้อยท่ีสุดคือ หย่าร้าง จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 
 3) ระดับอายุของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ อายุ 41-50 ปี จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.82 รองลงมา อายุ 31-40 ปี จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 25.45 อายุ 51-60 ปี จำนวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.91 อายุ 21-30 ปี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.18 ระดับอายุท่ีตอบแบบสอบถามน้อย
ท่ีสุด คือ อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.64 
 4) การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามมาท่ีสุด คือ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 48 คน คิด
เป็นร้อยละ 43.64 รองลงมาคือ ประถมศึกษา จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 29.09 ปริญญาตรี จำนวน 16 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.55 อนุปริญญา/ปวส. จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 11.82 การศึกษาท่ีตอบ
แบบสอบถามน้อยท่ีสุด คือ ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.91 
 5) อาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ อื่น ๆ (เกษตรกร) จำนวน 35 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 31.82 รองลงมาคือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 29.09 รับจ้าง จำนวน 28 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.45 นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 และอาชีพท่ีตอบ
แบบสอบถามน้อยท่ีสุด คือ อาชีพรับราชการ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55  
 6) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด 
คือ มากท่ีสุด จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 30.91 รองลงมา ระดับมาก จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.82 ระดับปานกลาง จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 25.45 ระดับน้อย จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.09 ระดับท่ีตอบน้อยท่ีสุด คือ น้อยที่สุด จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.73 
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 7) มีการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ มากท่ีสุด จำนวน 
36 คน คิดเป็นร้อยละ 32.73 รองลงมา ระดับมาก จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 29.09 ระดับปานกลาง 
จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 26.36 ระดับน้อย จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.18 ระดับท่ีตอบน้อยท่ีสุด 
คือ น้อยท่ีสุด จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.64  
 8) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม
มากท่ีสุด คือ มากท่ีสุด จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 26.36 รองลงมา ระดับมาก จำนวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.82 ระดับปานกลาง จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27  ระดับน้อย จำนวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.91 ระดับท่ีตอบน้อยท่ีสุด คือ น้อยที่สุด จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.64 
 9) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะของผู้ตอบแบบสอบถาม
มากท่ีสุด คือ มากท่ีสุด จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 รองลงมา ระดับมาก จำนวน 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.66 ระดับปานกลาง จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00  ระดับน้อย จำนวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.91 ระดับท่ีตอบน้อยท่ีสุด คือ น้อยที่สุด จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.73 
 10) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม
มากท่ีสุด คือ มากท่ีสุด จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 33.64 รองลงมา ระดับมาก จำนวน 38 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.55  ระดับปานกลาง  จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73  ระดับน้อย จำนวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.18 ระดับท่ีตอบน้อยท่ีสุด คือ น้อยที่สุด จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.91 
 11) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนดของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ มากท่ีสุด 
จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 32.73 รองลงมา ระดับมาก จำนวน 36 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.73 ระดับ
ปานกลาง จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73 ระดับน้อย จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ระดับท่ี
ตอบน้อยท่ีสุด คือ น้อยท่ีสุด จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.82 
 12) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นของผู้ตอบ
แบบสอบถามมากท่ีสุด คือ มากท่ีสุด จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 28.18 รองลงมา ระดับมาก จำนวน 42 
คน คิดเป็นร้อยละ 38.18 ระดับปานกลาง จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73 ระดับน้อย จำนวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.27 ระดับท่ีตอบน้อยท่ีสุด คือ น้อยที่สุด จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.64 
 13) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนของผู้ตอบแบบสอบถามมาก
ท่ีสุด คือ มากท่ีสุด จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 26.36 รองลงมา ระดับมาก จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.27 ระดับปานกลาง จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ระดับน้อย จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.82 ระดับท่ีตอบน้อยท่ีสุด คือ น้อยที่สุด จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 
 14) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามมาก
ท่ีสุด คือ มากท่ีสุด จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 32.73 รองลงมา ระดับมาก จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.64 ระดับปานกลาง จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 11.82 ระดับน้อย จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.27 
ระดับท่ีตอบน้อยท่ีสุด คือ น้อยที่สุด จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 
 15) ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่น ๆ  
 - ควรมีหน่วยงานคอยตรวจสอบ เช่น งบประมาณ คุณภาพงาน และท่ีสำคัญควรตรวจสอบ
เจ้าหน้าท่ีในการบริหารงานต่าง ๆ ทุกเรื่อง ทุกด้าน จะส่งผลให้มีคุณภาพในการบริการเพื่อพัฒนาตำบลเมืองพล
ให้ได้ดีขึ้น 
 - การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลมีการกระจายความร่วมมือน้อยในส่วนของ
การรับรู้และร่วมมือของประชาชน หมู่บ้าน/ชุมชนมีความร่วมมือด้านการแสดงความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์น้อย 
 - ให้ซ่อมแซมถนน 
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 - เบอร์โทรมือถือหน่วยกู้ชีพไม่สามารถติดต่อได้ในบางครั้ง 
 - การดูแลเอาใจใส่ด้านสวัสดิการ/กองทุนต่าง ๆ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 - อยากให้มีการจัดระเบียบจราจรบริเวณบริษัท ไนซ์แอพพาเรล จำกัด 
  

4.2  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
 ข้อเสนอแนะ 
 ในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการดำเนินโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ท่ีได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนา เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติ ให้เป็นไปตาม
แนวนโยบายท่ีกำหนดขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดขอนแก่น นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
ปัญหาความต้องการของประชาชนและนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
 จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
พบว่า สามารถดำเนินการได้ตามแผนในระดับหนึ่ง แต่ยังเป็นสัดส่วนท่ีค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับแผนท่ีวางไว้ ผล
จากการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ดังนี้ 
 1) ควรหามาตรการหรือวิธีจัดระเบียบตลาดนัด โดยเฉพาะด้านการจราจร ด้านการบริหารจัดการ
ขยะ ท้ัง 2 ท่ี อันได้แก่ พื้นท่ีบ้านชาดอำนวย หมู่ท่ี 11 และพื้นท่ีหมู่ท่ี 2 บ้านตำแย      
 2) ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 
 3) โครงการ/กิจกรรมท่ีได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้
เสร็จส้ินภายในปีงบประมาณนั้น ๆ 
 4) โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดงานท่ีแตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชน/หมู่บ้านเป็นสำคัญ  
 5) ทุกแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความ
พร้อมด้านพื้นท่ี ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลัง
ของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
 6) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล  ให้
มากขึ้น ท้ังก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จส้ินโครงการ โดยหาแนวทาง/วิธีการ
ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพล รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น  
 7) ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล และมีฐานข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการ
กำหนดทิศทางการพัฒนาท่ีสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว  
               8) ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างท่ัวถึง
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ท่ีสามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากท่ีสุด 
                9) ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีอย่างท่ัวทั่วถึง  
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