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ปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ
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ใหกับประชาชนและทําใหประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
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สวนที่ 1  บทนํา
*********************

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมีจุดหมาย

ไมเหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถ่ิน
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน
พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงเปนการติดตามผลท่ีใหความสําคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลหลุบเลาหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีไดกําหนดไว
หรือไม รวมท้ังงบประมาณในการดําเนินงาน

2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
ตรวจสอบดูวาแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไวหรือไมอยางไร

3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ท้ังในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ิน และข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน

4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา วาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม
ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําใหทราบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน
ปลัด/รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการ
พัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี  สภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจ
ของประชาชนตําบล/องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือใหเกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความ
สุขุมรอบคอบในการดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางให
เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหม่ัน รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอยาง
สุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได
ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึนตั้งรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนได
เสียในองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ
พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน
เปนไปตามเปาหมายประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง
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2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลว
วาสิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงได
กําหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้

1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ซึ่งจะ
ชวยตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว สภาพผล
การดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว

3. เพื่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ
การยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณของ อบต.หลุบเลา
5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถ่ิน  ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสํานัก/กองทุก

ระดับขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ท่ีจะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ
ประชาชนในตําบลหลุบเลา หรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด

6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตางๆ ในปงบประมาณ พ.ศ.2564
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 29 กําหนดวา คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร

3.1 การดําเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย
1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 3 คน
2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน



3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน
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4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหาร
ทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา ตองดําเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ดังนี้

1. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาท่ี
กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอ
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือดําเนินการตอไป

3.2 การกําหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล

หลุบเลา ไดกําหนดการแบงข้ันตอนเพ่ือเปนการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ดังนี้

2.1 การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตรและโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการท่ีจะ
ติดตามวามีวัตถุประสงคหลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซึ่งดูไดจากการกําหนด
ตัวชี้วัด : KPI) ถากําหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน
จากนั้นศึกษาวาผูใชผล การนําผลไปใชประโยชนอยางไร เม่ือใด ขอมูลหลัก ๆ ท่ีตองการคืออะไร ตองการให
รายงานผลอยางไร มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซึ่งการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือ
สังเกตแลวนําผลท่ีไดมากําหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก
ขอ 2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตาม
แหลงขอมูล เวลาท่ีเก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซึ่ง
สวนใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคและ
ข้ันตอนท่ีไดกําหนดไว ซึ่งสิ่งสําคัญท่ีตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนา
ทองถ่ินไวดีและไดขอมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพ่ิมจนกวาจะได
ครบข้ันต่ําตามท่ีกําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน

2.4 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามท่ีกําหนดไว   แต
ละโครงการตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา



2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบโดยรายงานตาม
แบบท่ีกําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
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ลักษณะก็ไดตามความเหมาะสมขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาจเขียนเปนรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงคและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในสวนท่ี 2 และสวนท่ี 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ตอ
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินขององคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา หรือผูเก่ียวของหรือผู
มีอํานาจในสํานัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแกไขปญหาท่ีไดจากรายงาน
สรุป ซึ่งอาจกระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหารทองถ่ิน

4. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

มีอํานาจหนาท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็น   ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบลหลุบเลา โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกป

ข้ันตอนการรายงานผล

ผูบริหาร
ทองถิ่น

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อปท.

ภายในเดือนธันวาคม

คณะกรรมการ
ตดิตามและ
ประเมนิผล

ผูบริหาร
ทองถิ่น

สภาทองถิ่นรายงานผล เสนอ

ผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอ เสนอ

เสนอ



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในตําบล/องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
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5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (Monitoring and evaluation tools
for local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ อุปกรณหรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการ
พิจารณาเลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดคิด
สรางไวเพ่ือใชในการติดตามและประเมินผล  เชน แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปน
ตน และหรือโดยการสรางเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดแก แบบสอบถาม
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ (Interview) และแบบสังเกตการณ (Observation) เปนตน โดยอาศัย
สภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป อํานาจหนาท่ี ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา รวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถ่ิน
รวมท้ังเกณฑมาตรฐานแบบตางๆ  ท่ีไดกําหนดข้ึนหรือการนําไปทดลองใชเพ่ือปรับปรุงแกไขแลว จึงนํา
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดําเนินการ
สํารวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลท่ีเปนจริงตอไป

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล

หลุบเลากําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
5.1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหาร
สวนตําบลหลุบเลา อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผาน
มาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ินภายในกําหนดเวลา เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอสภาทองถ่ิน/คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

5.1.2ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ท่ีไดกําหนดข้ึนมีความสอดคลองและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบล

5.1.3ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือท่ีมีอยู
จริงในองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลามาปฏิบัติงาน

5.1.4ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัด
จากรายการท่ีเปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและท่ีผานมา โครงการท่ีตอเนื่องจาก
ปงบประมาณท่ีผานมา

5.1.5ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวาง
ผลผลิตหรือผลท่ีไดรับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใชไปในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จํานวน ระยะเวลา เปนตน



5.1.6ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลท่ีไดจากประสิทธิภาพทําใหเกิดผลลัพธและ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิง
คุณภาพ ซึ่งวัดเปนความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน
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กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนท่ีจะตองวิเคราะห
สภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ท้ังในระดับหมูบานและระดับตําบล และอาจรวมถึง
อําเภอภูพาน และจังหวัดสกลนครดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถ่ินแบบ
องครวมของจังหวัดเดียวกัน

5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล

หลุบเลากําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
5.2.1ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ

ประเมินผลมีองคประกอบใหญ ๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ
1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ

5.2.2วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนามีเปาหมายเพ่ือมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได

2) การสํารวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผูรับผิดชอบ
โครงการจัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record)
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพ้ืนท่ี
จากผูมีสวนเก่ียวของ เจาหนาท่ี บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาเปนขอมูลท่ีมีอยูตามธรรมชาติ
พฤติกรรม ความตองการ ซึ่งศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได

5.3 กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหลุบ

เลากําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
5.3.1การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและ

วัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตางๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการ
วัด จะใชเครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถ่ิน เปน
ตน

5.3.2การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณ
เปนการยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด
โดยท่ัวไปการสัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ
(formal or semi-formal interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews)
ดําเนินการสัมภาษณ และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซึ่งคลายๆ กับการพูด
สนทนาอยางไมมีพิธีรีตองไมเครงครัดในข้ันตอน



5.3.3การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาทองถ่ินขององคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลามีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต
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(1) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตท่ี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับประชาชาชนในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชน  มี
กิจกรรมรวมกัน

(2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง
(Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผูมีสวน
ไดเสียในองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

5.3.4การสํารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การสํารวจเ พ่ือประเมินความคิดเห็น
การรับรู ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจําเปน ความตองการของประชาชนในตําบลองคการบริหารสวน
ตําบลหลุบเลา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จะมีการ
บันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไวเปนหลักฐาน

5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการ
ของประชาชนในทองถ่ิน สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เปาประสงค คาเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา
6. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปน
หัวขอได ดังนี้

6.1 ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการ
ดําเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน

6.2 ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินและ
การดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ท้ัง
ในปจจุบันและอนาคต

6.3 ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน

6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพ
ปญหาตาง ๆ ท่ีจะนําไปจัดทําเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลท่ีเปน
จริง ทําใหไดรับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
องคกรตาง ๆ

6.5 กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผู เก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความสํานึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ



6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ
ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาท่ี นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการ
ตาง ๆ สําหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได
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6.7 ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาแตละคน แตละ

สํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมาย
ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาเกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ
กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา



สวนที่ 2  การติดตามและประเมินผล
*********************

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ.2564
1.1. สรุปผลการการติดตามและประเมินผลสามปท่ีผานมาและปงบประมาณปจจุบัน ปงบประมาณ

2561,2562,2563, 2564

ปงบประมาณ
จํานวนงบประมาณ  (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น แผนการดําเนินงาน ขอบัญญัติ
งบประมาณฯ

การเบิกจายตาม
ขอบัญญัติฯ

2561 205,875,000 19,931,368 36,500,000 32,815,807.35

2562 212,331,000 18,684,718 37,000,000 38,693,091.73

2563 231,131,000 20,244,774 37,800,000 32,577,233.76

2564 231,131,000 21,898,536 37,800,000 33,252,038.12

แผนภูมิ : แสดงผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ 2561,2562,2563,2564
1.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลในสี่ปท่ีผานมาและปงบประมาณปจจุบัน   ปงบประมาณ

2561,2562,2563,2564

ปงบประมาณ
จํานวนโครงการ/กิจกรรม

แผนพัฒนาทองถิ่น แผนการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรมตามขอบัญญัติ

2561 123 64 64

2562 123 64 64

2563 123 66 66

2564 167 74 74
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แผนภูมิ : แสดงผลการติดตามและประเมินผลในสี่ปท่ีผานมาและปงบประมาณปจจุบัน

ปงบประมาณ 2561, 2562, 2563 ,2564

1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา
1.1.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เปนแผนยุทธศาสตรท่ี

กําหนดระยะเวลา 5 ป พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวน
ตําบลหลุบเลา ท่ีกําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนา  จังหวัดปตตานี  แผนยุทธศาสตรอําเภอยะ
หริ่ง และแผนชุมชนตําบลเกาเอ็นพียูเกา

1.1.2แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลามีรายละเอียด ดังนี้

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดกําหนดวิสัยทัศนเพ่ือเปนสภาพการณในอุดมคติซึ่งเปนจุดมุงหมายและ
คาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนหรือบรรลุในอนาคตขางหนา ตําบลหลุบเลา เปนตําบลขนาดกลางท่ีมีประชากรสวน
ใหญนับถือศาสนาพุทธ อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมทองถ่ิน โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบชาวพุทธประกอบ
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แผนพฒันา

แผนดําเนินการ

โครงการตามข้อบญัญติั

1.วิสัยทัศน(Vision)



อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตตองเปนชุมชนท่ีสงบสุข นาอยู และมีฐานะความเปนท่ีดี
และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงไดกําหนด วิสัยทัศน ดังนี้
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"ตําบลหลุบเลานาอยู  มุงสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใตการ

บริหารโดยการมีสวนรวมของประชาชน"

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม
แนวทางการพัฒนา -พัฒนาระบบการับรูขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย

- พัฒนาคนและสงเสริมการศึกษาอยางท่ัวถึง
- พัฒนาและสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
- เสริมสรางสมรรถนะชุมชนเขมแข็ง
- สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
- พัฒนาและสงเสริมสุขภาพของประชาชน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา - กอสราง ปรบัปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา

- พัฒนาระบบไฟฟา
- พัฒนาระบบการสื่อสาร
- พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค
- พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว
แนวทางการพัฒนา - พัฒนาศักยภาพการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต

- พัฒนาแหลงท่ีดินทํากิน
- พัฒนาและสงเสริมอาชีพแกประชาชน

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา - สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ   สิ่งแวดลอม

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง การบริหาร
แนวทางการพัฒนา

- สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารและบุคลากรองคการ    บริหารสวนตําบล
หลุบเลา

- สงเสริมการบริการงานตามหลักธรรมมาภิบาล
พันธกิจหลักการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปจจุบันไดกําหนดอํานาจหนาท่ีหลักในมาตรา ๖๖ ใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ี “พัฒนาตําบลท้ังใน

2.ยุทธศาสตร



ดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” และองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดกําหนดพันธกิจหลักท่ีจะ
ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว  ดังนี้

พันธกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
พันธกิจท่ี 1.  สงเสริมและรณรงคปองกันดานสุขภาพอนามัยใหแข็งแรง สุขภาพดีถวนหนา
พันธกิจท่ี 2.  สงเสริมปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม  จริยธรรม  เก่ียวกับโบราณสถานท่ีมีอยูในสังคมให

รูสึกเกิดความหวงแหน ขนบธรรมเนียมประเพณี
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พันธกิจท่ี 3. สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในชุมชน
พันธกิจท่ี 4. ปองกันและปราบปรามปญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ี เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินพัฒนาดานพ้ืนฐานการสัญจรไปมาใหมีความสะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย
พันธกิจท่ี 5.  ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการประกอบอาชีพทางการเกษตร
พันธกิจท่ี 6.  ขยายเขตไฟฟาภายในหมูบานและเพ่ือการประกอบอาชีพทางการเกษตร
พันธกิจท่ี 7.  ดูแลผูสูงอายุและผู พิการ
พันธกิจท่ี 8.  สงเสริม  สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา  ใหทันสมัยตอเทคโนโลยีปจจุบัน
พันธกิจท่ี 9.  สงเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตร
พันธกิจท่ี 10. สงเสริมการรณรงคใหประชาชนมีจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และฟนฟูปา

เสื่อมโทรม  สิ่งแวดลอมและสถานท่ีทองเท่ียว
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
1. ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตสูงข้ึน และมีความรูสึกรัก  หวงแหนสมบัติของ

สวนรวม อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี
2. ประชาชนมีความรูและทัศนะคติท่ีดีตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย
3.  เพ่ือใหประชาชนไดใชถนนท่ีไดมาตรฐาน  และมีความปลอดภัยในการใชถนน
4.  ประชาชนมีน้ํากินน้ําใชอยางสะดวกสบาย
5.  มีไฟฟาท่ัวถึงทุกครัวเรือนและใชในการประกอบอาชีพไดอยางสะดวก
6. ผูสูงอายุและผู   พิการไดรับการดูแล
7.  เพ่ือใหเด็กไดรับความรู  ทันตอเหตุการณปจจุบัน

8.  ประชาชนมีความรูและสามารถพัฒนาดานการประกอบอาชีพทางการเกษตรใหไดผลผลิตมากข้ึน
และไดคุณภาพมากยิ่งข้ึน

9.  เพ่ือใหประชาชนไดมีสิ่งแวดลอมและธรรมชาติท่ีดี
10.  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน

การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2564
*******************************************

ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท.สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและ
รายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการ พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน



ทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกลาว และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อบต.หลุบเลา จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ
การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ
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พ.ศ. 2564 มา เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการอบต.หลุบเลา
ดังนี้

ยุทธศาสตรการพัฒนา ของอบต.หลุบเลาไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม
2. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3. การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว
4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. การพัฒนาการเมือง การบริหาร

การวางแผน
อบต.หลุบเลา ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ี

บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนา
พ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป

อบต.หลุบเลา ไดประกาศใชแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตาม
แผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยุทธศาสตร์
2561 2562 2563 2564 2565

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ

การพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์
และสงัคม

68 28,000,000.00 68 28,145,000.00 76 32,438,750.00 76 32,393,750.00 76 32,438,750.00

การพฒันา
34 136,400,000.00 44 164,807,000.00 48 252,417,000.00 48 254,307,000.00 48 254,307,000.00

การพฒันา
เศรษฐกิจและการ 11 1,130,000.00 11 1,130,000.00 14 1,245,000.00 14 1,245,000.00 14 1,155,000.00

การพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติ 8 510,000.00 10 550,000.00 13 1,880,000.00 13 1,880,000.00 13 1,880,000.00



การพฒันา
การเมือง การ
บริหาร

14 3,800,000.00 37 19,630,000.00 40 47,360,000.00 40 47,360,000.00 40 45,560,000.00

รวม 135 169,840,000.00 170 214,262,000.00 191 335,340,750.00 191 337,185,750.00 191 335,340,750.00
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จ. การจัดทํางบประมาณ

ผูบริหารอบต.หลบุเลา ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ
จํานวน 40 โครงการ งบประมาณ 8,684,962 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้

ยุทธศาสตร์ โครงการ
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม 30 8,366,702.67

1 196,859.02

3 29,400.00

1 0.00

การพฒันาการเมอืง การบริหาร 5 92,000.00

รวม 40 8,684,961.69



รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.หลุบเลา มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ โครงการ
จาํนวน
งบประมาณ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

1.
การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และสงัคม 0.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.
กฎหมายกําหนด

2.
การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และสงัคม 10,000.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.

จดักิจกรรมและอบรมให้ความรู้ ครู
ศพด. ผู้ปกครอง โรงเรียน

3.
การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และสงัคม

โครงการฝึกซ้อมปอ้งกนัเด็กติดในรถ 0.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.
จดักิจกรรมและอบรมให้ความรู้

4.
การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และสงัคม

โครงการเยาวชนไทยโตไปไม่โกง 5,000.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.

ะเยาวชนตระ
เด็กและเยาวชน ตําบลหลบุเลา

5.
การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และสงัคม

ทะเบยีนสตัว์ตามโครงการสตัว์ปลอด
โรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสนุขับ้าฯ

40,854.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.
ต.หลบุเลาและลงข้อมลูในระบบ

สาํรวจข้อมลูประชากรสนขัและแมว

6.
การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และสงัคม

โครงการสนบัสนนุการดําเนินงานระบบ
การเเพทย์ฉกุเฉิน 452,500.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.

จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก
จํานวน 6 คนและค่าตอบแทนปฏิบติั
นอกเวลาราชการฯ

7.
การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และสงัคม และจิตใจผู้สงูอายุ 10,000.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.
15 หมู่บ้าน

8.
การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และสงัคม

โครงการค่ายเด็กและเยาวชนอนรัุกษ์
10,000.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.

จดัอบรมเด็กและเยาวชนตําบลหลบุ
เลา



9.
การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และสงัคม

โครงการสนบัสนนุการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้าน

1-15

83,130.67

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.
1-

15

อดุหนนุคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม.
คณะกรรมการชมุชนในการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการฯ

10.
การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และสงัคม

โครงการอดุหนนุอหารกลางวนัเด็ก
นกัเรียน (รร.ในสงักดั สพฐ.) 0.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.
โภชนาการ

3

พงุ)

11.
การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และสงัคม

โครงการอดุหนนนุสาํหรับอาหารเสริม
(นม)ให้กบัเด็กนกัเรียน สพฐ. 1,294,436.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.

3

พงุ)

12.
การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และสงัคม

โครงการอดุหนนอุาหารกลางวนัให้กบั
ศนูย์พฒันาเด็กเลก็ 994,900.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.
ทางโภชนาการ

3 แห่ง

13.
การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และสงัคม

โครงการอดุหนนุอาหารเสริม(นม)ให้กบั
เด็กนกัเรียนใน ศพด. 1,294,436.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.
3 แห่ง

14.
การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และสงัคม

สนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศกึษา(ค่าหนงัสอืเรียน ศพด.) 994,900.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.
รัฐบาล

3-5 ปี จํานวน 200

คน

15.
การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และสงัคม

สนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศกึษา(ค่าอปุกรณ์การเรียน ศพด.) 994,900.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.
รัฐบาล

3-5 ปี จํานวน 200

คน

16.
การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และสงัคม

สนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร

ศพด.)
994,900.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.
ของรัฐ

3-5 ปี จํานวน 200

คน

17.
การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และสงัคม

สนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศกึษา(ค่ากิจกรรมพฒันาผู้ เรียน
ศพด.)

994,900.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.

3-5 ปี จํานวน 200

คน

18.
การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และสงัคม

โครงการแข่งขนักีฬาสานสมัพนัธ์ของ
3 แห่ง 10,000.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.
ใน ศพด.

3 แห่ง

19.
การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และสงัคม

โครงการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการของ
ศพด. ต.หลบุเลา 10,000.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.

จดักิจกรรมแข่นขนัทกัษะด้านต่างๆ
ของ ศพด.



20.
การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และสงัคม

โครงการวนัเด็กแห่งชาติ 0.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.
ในทางสร้างสรรค์ฯ

3 ศพด.

21.
การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และสงัคม สกดัช่วงเทศกาลประจําปี ฯ 10,000.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.
เทศกาล หลบุเลา

22.
การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และสงัคม

โครงการรณรงค์ปอ้งกนัโรคไข้เลอืดออก 112,700.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.
จากยงุลาย

รณรงค์/ฉีดพ่นหมอกควนั/แจก
ทรายอะเบทให้กบัครัวเรือน 15

หมู่บ้าน

23.
การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และสงัคม

โครงการอบรมสง่เสริมอาสาปศสุตัว์
ประจําหมู่บ้าน 14,146.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.
หมู่บ้าน

จดัอบรมอาศาปศสุตัว์ 15 หมู่บ้าน

24.
การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และสงัคม

โครงการฝึกอบรม ทบทวน อปพร.และ
ทีมกู้ชีพกู้ภยั(FR)ตําบหลบุเลา 10,000.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.

จดัอบรม ทบทวน อปพร. /ทีมกู้ชีพ
กู้ภยั

25.
การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และสงัคม

ประชาชนควรทราบ
0.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.
จดัอบรมให้ความรู้

26.
การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และสงัคม

โครงการอบรมทบทวนความรู้ปอ้งกนั
อคัคีภยัสาํหรับพนกังานประจําศนูย์ฯ
พร้อมอาสาประจําหมู่บ้าน

0.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.
การปฎิบติังาน

จดัอบรมให้ความรู้ในการปอ้งกนั
บรรเทาสาธารณภยัต่างๆ

27.
การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และสงัคม

โครงการอบรมสง่เสริมคณุธรรม
จริยธรรมผู้บริหาร พนกังานสว่นตําบล
พนกังานจ้างฯ

10,000.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.
จดับอบรมคณุธรรมฯ

28.
การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และสงัคม พร. 0.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.
ได้ตามเปา้หมาย หลบุเลา

29.
การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และสงัคม

โครงการอบรมเชิงปฏฺิบติัการให้ความรุ้

2019(covid-19)และการจดัทํา
หน้ากากอนามยัปอ้งกนัตนเอง

15,000.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.

1.

หลบุเลาใการเผยเเพร่วิธีการจดัทําหน้ากาก
อนามยั 2. ทีมวิทยากร/ทีมครู ก. ผู้ นําชมุชน



30.
การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และสงัคม

โครงการศนูย์ปฏฺิบัติีการร่วมในการ
ช่วยเหลอืประชาชนขององค์กรปกครอง 0.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.

อดุหนนุศนูย์ปฎิบติัการร่วมในการ
ช่วยเหลอืประชาชนของ อปท.ในเขต
อําเภอภพูาน จ้างเหมาบริการบคุคล

1 คน 12

เดือน

31.
การพฒันาโครงสร้าง โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมหม้อ

196,859.02

สาํนกั/กองช่าง,
สาํนกัช่าง, กองโยธา
, กองประปา

อดุหนนุการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคสาขาภู

15 หมู่บ้าน

32.
การพฒันาเศรษฐกิจ

โครงการจดัฝึกอบรมอาชีพกลุม่สตรี 10,000.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.

จดัอบรมอาชีพกลุม่สตรีตําบลหลบุ
เลา

33.
การพฒันาเศรษฐกิจ โครงการสง่เสริมเกษตรแปรรูปสนิค้า

ผลติภณัฑ์ 1 ตําบล 1 OTOP
9,400.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.
จดัอบรมเกษตรแปรรูปผลติภณัฑ์

34.
การพฒันาเศรษฐกิจ โครงการจดัอบรมกลุม่อาชีพตามแนว

หลกัปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง 10,000.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในอาชีพ 1-15

35.

การพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและ โครงการอบรมอาสาสมคัรปอ้งกนัไฟป่า 0.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต. จิตสาํนกึในร่วมมือปอ้งกนัไฟป่าฯ
ละ 1

36.
การพฒันาการเมอืง
การบริหาร

โครงการก่อสร้างอาคารศนูย์ อปพร.
อบต.หลบุเลา 0.00

สาํนกั/กองช่าง,
สาํนกัช่าง, กองโยธา
, กองประปา

กู้ภยัของ อปพร. ประจําศนูย์ฯ
1 อาคาร

37.
การพฒันาการเมอืง
การบริหาร

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า
3

82,000.00

สาํนกั/กองช่าง,
สาํนกัช่าง, กองโยธา
, กองประปา

-สง่
เด็กเลก็มีความสะดวกในฤดูฝน

ก่อสร้างถนน คสล. จํานวน 1 สาย

38.
การพฒันาการเมอืง
การบริหาร

โครงการจดัเวทีประชาคม 10,000.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.
จดัเวทีประชาคม

39.
การพฒันาการเมอืง
การบริหาร

โครงการก่อสร้างอาคารสาํนกังานกอง
ช่าง 0.00

สาํนกัปลดั อบจ.,
สาํนกัปลดัเทศบาล,

สาํนกังานปลดั อบต.
จํานวน 1 หลงั

40.
การพฒันาการเมอืง
การบริหาร

โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะมลูฝอย
พร้อมโครงหลงัคาเหลก็ 0.00

สาํนกั/กองช่าง,
สาํนกัช่าง, กองโยธา
, กองประปา

สาํนกังาน อบต.หลบุเลา
ก่อสร้างเตาเผาขยะพร้อมหลงัคา
โครงเหลก็



ฉ. การใชจายงบประมาณ
อบต.หลุบเลา มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลง

นามในสัญญา รวม 17 โครงการ จํานวนเงิน 8,501,831 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 17 โครงการ จํานวน
เงิน 7,573,607 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้

ยุทธศาสตร์ โครงการ
ลงนามในสัญญา

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ

การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม 12 7,296,655.71 12 7,276,443.39

1 196,408.37 1 196,408.37

2 14,900.00 2 14,900.00

การพฒันาการเมอืง การบริหาร 2 85,855.00 2 85,855.00

รวม 17 7,593,819.08 17 7,573,606.76

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.หลุบเลา ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ยุทธศาสตร์
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

1. การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม
2) โครงการสตัว์ปลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพิษสนุขั
บ้าฯ

40,854.00 40,854.00 40,854.00 0.00



2. การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม
1) โครงการสง่เสริมการ
ดําเนินงานและบริหารจดัการ
ระบบการแพทย์ฉกุเฉิน

452,500.00 452,470.00 443,470.00 30.00

3. การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลกิ) 1,294,436.00 1,251,153.92 1,245,547.76 43,282.08

4. การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม
1)โครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศกึษา

994,900.00 835,270.00 835,270.00 159,630.00

5. การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลกิ) 1,294,436.00 1,251,153.92 1,245,547.76 43,282.08

6. การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม
1)โครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศกึษา

994,900.00 835,270.00 835,270.00 159,630.00

7. การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม
1)โครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศกึษา

994,900.00 835,270.00 835,270.00 159,630.00

8. การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม
1)โครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศกึษา

994,900.00 835,270.00 835,270.00 159,630.00

9. การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม
1)โครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศกึษา

994,900.00 835,270.00 835,270.00 159,630.00

10. การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม
1)โครงการสนับสนนุการ

เทศกาลประจําปี
10,000.00 8,410.00 8,410.00 1,590.00

11. การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม
3)โครงการรณรงค์ปอ้งกนั
โรคไข้เลอืดออก 112,700.00 112,673.87 112,673.87 26.13

12. การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม
4) โครงการอบรมสง่เสริม
อาสาปศสุตัว์ประจําหมู่บ้าน 14,146.00 3,590.00 3,590.00 10,556.00

13.

1.

สาํนกังานการไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาคจงัหวดัสกลนคร ใน
การขยายเขตไฟฟ้า ภายใน

บ้านหลบุเลาน้อย 2

196,859.02 196,408.37 196,408.37 450.65

14. 2) โครงการสง่เสริมเกษตร
แปรรูปสนิค้าผลติภณัฑ์ 1

9,400.00 9,350.00 9,350.00 50.00



ตําบล 1 OTOP

15.

3) โครงการจดัอบรมกลุม่
อาชีพตามแนวหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000.00 5,550.00 5,550.00 4,450.00

16. การพฒันาการเมอืง การบริหาร

1.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ ศนูย์
พฒันาเด็กเลก็บ้านฮ่องสมิ

3

82,000.00 82,000.00 82,000.00 0.00

17. การพฒันาการเมอืง การบริหาร 2)โครงการจดัเวทีประชาคม 10,000.00 3,855.00 3,855.00 6,145.00

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2564
อบต.หลุบเลา ภูพาน จ.สกลนคร

ยุทธศาสตร์

แผนการดาํเนินการ
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย

จาํนวน
โครงการ

งบประมาณ
จาํนวน
โครงการ

งบประมาณ
จาํนวน
โครงการ

งบประมาณ
จาํนวน
โครงการ

งบประมาณ

1.การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม 76 32,393,750.00 30 8,366,702.67 12 7,296,655.71 12 7,276,443.39

2. 48 254,307,000.00 1 196,859.02 1 196,408.37 1 196,408.37

3. 14 1,245,000.00 3 29,400.00 2 14,900.00 2 14,900.00

4. 13 1,880,000.00 1 0.00

5.การพฒันาการเมือง การบริหาร 40 47,360,000.00 5 92,000.00 2 85,855.00 2 85,855.00

รวม 191 337,185,750.00 40 8,684,961.69 17 7,593,819.08 17 7,573,606.76

ช. ผลการดําเนินงาน
อบต.หลุบเลา ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2564 ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรับความรวมมือ การ

สงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี
กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญดังนี้
อปท. ใสขอมูลผลการดําเนินการ เชน แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถาย ผลการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน หรือ ขอมูลผลการดําเนินงานดานอ่ืน ๆ

ซ. คณะกรรมการ



1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

ตาํแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email

นางสาวณิชพลฎัฐ์ อินทรสทิธ์
เลา

042099707 042099707 Lublao_sakhon@hotmail.com

นางต้องใจ ลาวลัย์ รองปลดั อบต. 042099707 0862317253 Lublao_sakhon@hotmail.com

นางนวลละมยั แสงผา ผู้อํานวยการกองคลงั 042099707 0899466022 Lublao_sakhon@hotmail.com

นายชาญชยั ทองอนัตงั 9 042099707 0879539060 Lublao_sakhon@hotmail.com

นายณัฐวฒุิ สมวงค์ 10 042099707 0874254938 Lublao_sakhon@hotmail.com

นายกฤษฏา พระไตรราช 7 042099707 0956719528 Lublao_sakhon@hotmail.com

นายกองสบื ผู้ทรงคณุวฒุิ 0425099707 0839749342 Lublao_sakhon@hotmail.com

นายณรงค์ ผู้ทรงคณุวฒุิ 042099707 0885154062 Lublao_sakhon@hotmail.com

นายสคิุด ผู้ทรงคณุวฒุิ 0425099707 0834182422 Lublao_sakhon@hotmail.com

นายสวงค์ อย่าเสยีสตัย์ ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ 0425099707 - Lublao_sakhon@hotmail.com

นายพรมจนัทร์ แสงผา ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ 0425099707 - Lublao_sakhon@hotmail.com

ร.ต.อ.สเนตร คิดทํา ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ 0425099707 - Lublao_sakhon@hotmail.com

นายสมาน ผู้แทนภาคประชาคม 042099707 - Lublao_sakhon@hotmail.com

นายวินยั ขนัคํา ผู้แทนภาคประชาคม 0425099707 - Lublao_sakhon@hotmail.com

นายสวย วงษ์ระโห ผู้แทนภาคประชาคม 0425099707 - Lublao_sakhon@hotmail.com

นายเทิน เลานวดวัน ผู้แทนภาคประชาคม 0425099707 - Lublao_sakhon@hotmail.com

นางสาวธันย์ภคันนัท์ สายสรีุย์ หวัหน้าสาํนกัปลดั 0425099707 08125911818 Lublao_sakhon@hotmail.com

นางสาววิมล คําศรีพล นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 0425099707 0925169551 Lublao_sakhon@hotmail.com

2. คณะกรรมการ ติดตามแผน

ตาํแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email



นายสพุล โฉมมา 3 0425099707 0652960664 Lublao_sakhon@hotmail.com

นายสมาน หงษ์ตะใน ส. 10 0425099707 0650975179 Lublao_sakhon@hotmail.com

นายวฒันา พรมวนัดี 6 0425099707 0886086638 Lublao_sakhon@hotmail.com

นายจรูญ พริกบญุจนัทร์ ผู้แทนภาคประชาคม 0425099707 - Lublao_sakhon@hotmail.com

นายคณุ ขนุวงค์ ผู้แทนภาคประชาคม 0425099707 - Lublao_sakhon@hotmail.com

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ
ตําบลบ้านฮ่องสมิ

ผู้แทนหน่วยงาน 042099707 0874254938 Lublao_sakhon@hotmail.com

นายมนสั บรูณะจนัทร์ ผู้แทนหน่วยงาน 0425099707 - Lublao_sakhon@hotmail.com

นางสาวธันย์ภคันนัท์ สายสรีุย์ หวัหน้าสาํนกัปลดั 042099707 0812591818 Lublao_sakhon@hotmail.com

ร.ต.สรุทศัน์ ภู่รุ่ง ผู้ทรงคณุวฒุิ 0425099707 0899429077 Lublao_sakhon@hotmail.com

นายปรีชา เลานามสงิห์ ผู้ทรงคณุวฒุิ 0425099707 - Lublao_sakhon@hotmail.com

วิมล คําศรีพล นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 0425099707 0925169551 Lublao_sakhon@hotmail.com

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

ตาํแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email

นางสาวณิชพลฎัฐ์ อินทรสทิธ์
เลา

0425099707 0856099891 Lublao_sakhon@hotmail.com

นายทรงยศ ทศัคร ผู้อํานวยการกองช่าง 0425099707 0899424064 Lublao_sakhon@hotmail.com

นายปัน ภลูาด ผู้แทนภาคประชาคม 0425099707 - Lublao_sakhon@hotmail.com

นายเต็ม แสนทนั ผู้แทนภาคประชาคม 0425099707 - Lublao_sakhon@hotmail.com

นายสมชาย แสนทนั ผู้แทนภาคประชาคม 0425099707 - Lublao_sakhon@hotmail.com

นางสาวธันย์ภคันนัท์ สายสรีุย์ หวัหน้าสาํนกัปลดั 0425099707 0812591818 Lublao_sakhon@hotmail.com

นางสาววิมล คําศรีพล นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 0425099707 0925169551 Lublao_sakhon@hotmail.com



สวนท่ี  3
ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร

ประจําปงบประมาณ  2564
แบบท่ี  1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยจะทํา
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว
ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น : องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

ประเด็นการประเมิน
มี

การ
ดําเนินงาน

ไมมี
การ

ดําเนินงาน
สวนท่ี  1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

สวนท่ี  2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น
7.  มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล 
8.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน 
9.  มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนา

ทองถ่ิน


10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถ่ิน 



11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน 
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด 
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร 
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร 

-25-
แบบท่ี 2 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น

พ.ศ.2561-2565
2.1สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร

ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ครั้งท่ี 1/2564เม่ือวันท่ี
ตุลาคม 2564 เปนดังนี้

ลําดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนน
คะแนน รอยละ

ของ

เฉลี่ย คะแนน
เต็ม

๑ ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 18.44 92.22

๒ การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 13.11 87.41

๓ ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 57.11 87.86

๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 8.89 88.89

๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 8.78 87.78

๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด 10 9.33 93.33

๓.๔ วิสัยทัศน 5 4.11 82.22

๓.๕ กลยุทธ 5 4.22 84.44

๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 4.44 88.89

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 4.44 88.89

๓.๘ แผนงาน 5 4.33 86.67



๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 4.33 86.67

๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ 5 4.22 84.44

รวมคะแนน 100 88.67 88.67
1.ประเด็นความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัดไดคะแนนสูงสุด คิดเปนรอยละ 93.33  ท่ีเปนเชนนั้น

เพราะในการจัดทําแผนยุทธศาสตร ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ตองจัดทําตามแผนยุทธศาสตรของ
จังหวัด และนโยบายของประเทศ ดวย

2. ประเด็นความสอดคลองดานวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดคะแนนนอยท่ีสุดท่ี
รอยละ 82.22  ท่ีเปนเชนนี้เพราะวา การในพ้ืนท่ีของหลุบเลาซึ่งเปนพ้ืนท่ีการเกษตร วิสัยทัศนจึงมีความ
แตกตางจากชุมชนเมือง ท่ีเปนทางดานการทองเท่ียวและอุตสาหกรรม

3. ในภาพรวมความสอดคลองดานการจัดทํายุทธศาสตรถือวาอยูในระดับท่ีดี ไดคะแนน 88.67
คะแนน โดยในภาพรวมยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร
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ของจังหวัดสกลนคร เนื่องจากการดําเนินโครงการตางๆตองมีการประสานงาน และบรูณาการรวมกันกับท้ัง
ระดับจังหวัดและอําเภอ ท้ังในดานงบประมาณและบุคลากร

แบบท่ี 3  ผลการการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
3.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการผลการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี  20  ตุลาคม 2564 เปนดังนี้

ประเด็นการพิจารณา
คะแนน รอยละ

ของ

เต็ม คะแนน
เฉลี่ย

คะแนน
เต็ม

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 9.11 91.11
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.67 86.67
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.00 90.00
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 9.00 90.00
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60 52.44 87.41

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.33 86.67
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 4.44 88.89
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง 5 4.44 88.89

5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 4.33 86.67
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 5 4.22 84.44



5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 4.33 86.67
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 4.33 86.67
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ

ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 5 4.22 84.44

5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 4.44 88.89
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 4.33 86.67
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ี

คาดวาจะไดรับ 5 4.44 88.89

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 4.56 91.11

รวมคะแนน 100 88.22 88.22
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1) ประเด็นการสรุปสถานการณการพัฒนาและผลท่ีคาดวาจะไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงค ได
คะแนนสูงสุด รอยละ 91.11 อาจเปนเพราะวาในการจัดทําโครงการทุกครั้งตองดําเนินการตามสถานการณ
เรงดวน เปนโครงการท่ีมีความตองการมากท่ีสุด จึงทําใหผลท่ีคาดวาจะไดรับจึงมีความ สอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการดําเนินการไปดวย

2) ประเด็นเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ไดคะแนนนอยท่ีสุด รอยละ 84.44 ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาเปาหมายผลผลิตของโครงการในพ้ืนท่ี
อบต.หลุบเลา มีเปาหมาย หรือผลผลิตของโครงการท่ีมีขนาดเล็ก สามารถดําเนินงานไดไมมีอะไรซับซอน ซึ่ง
ตางจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตซิึ่งเปนระดับมหาภาค ท่ีตองการเนนในภาพรวมมากกวา จึงทํา
ใหเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)ของ อบต.มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นอยไปดวย

3) ในภาพรวมผลการการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อยูในระดับท่ีดี ท่ีรอยละ 88.22 อาจเปน
เพราะวาในการจัดแผนงาน โครงการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ตองวางแผนในระยะเวลาของแผน
ท่ีมีระยะเวลา 5 ป ซึ่งตองวางแผนท้ัง งบประมาณ ,อุปกรณ,บุลากร และอ่ืนๆใหมีความชัดเจน และทันตอ
สถานการณปจจุบันท่ีสุด



สวนท่ี 4
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงาน

ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2565 ในในปงบประมาณ 2564

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร
สามารถนํามา สรุปผล ขอสังเกต และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้

4.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล
4.2 ขอสังเกตการติดตามและประเมินผล
4.3 ขอจํากัดในการติดตามและประเมินผล
4.4 ขอเสนอแนะการติดตามและประเมินผล

4.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล
จากการติดตามและประเมิลผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

สามารถสรุปได  ดังนี้
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา

ทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 และเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
2561
4.1.2 ผลการติดตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 และเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

จากการติดตามและประเมิลผลการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
และเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 (เฉพาะในปงบประมาณ 2563) พบวา องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ได
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 และ
มีการจัดสรรงบประมาณตามขอบัญญัติรายจายประจําป 2564 จํานวน 74 โครงการ สามารถดําเนินงาน
เสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 40 โครงการ, อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 0 โครงการ และยังไมไดดําเนินการ
จํานวน 34 โครงการ
4.2 ขอสังเกตการติดตามและประเมินผล



ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและประเมินผล ดังนี้

1. ขอมูลเชิงปริมาณ เปนขอมูลท่ีเกิดจาการติดตามการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ
2564 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) เชน โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว โครงการท่ีอยูระหวาง
ดําเนินการ โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ จากแผนพัฒนาทองถ่ิน มีการจัดสรรงบประมาณจํานวนเทาไหร
เบิกจายจริงเทาไหร ผลลัพธในเชิงท่ีไดเปนแบบตัวเลข สถิติตางๆ ขอมูลเชิงปริมาณ จึงเปนขอมูลท่ีแสดง
จํานวน เชน จํานวนโครงการ จํานวนเงินเบิกจาย รวมท้ังการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการและ
การเบิกจาย โครงการท่ีทดรองจายขาดเงินสะสม , จายขาดเงินสะสม, การใชจายเงินอุดหนุน เปนตน

2. ขอมูลเชิงคุณภาพ เปนขอมูลท่ีเก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้นๆ เชน พ้ืนท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลหลุบเลา มีความเจริญ มีความเปนเมืองหรือชนบทมากนอยเพียงใด ในพ้ืนท่ีตําบลหลุบเลามีปญหา
อะไรบาง ผลของการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป, แผนของหมูบาน/ชุมชน เปนอยางไร ผลของคนเปน
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อยางไร ขอมูลเชิงคุณภาพ เปนขอมูลท่ี อธิบายปรากฏการณในพ้ืนท่ีในลักษณะอยางลึกซึ้ง เปนขอมูลท่ีมี
ความสัมพันธและเชื่อมโยงความเปนเหตุ เปนผลของยุทธศาสตร

3. ความสําเร็จของการนําโครงการพัฒนาไปปฏิบัติใชวัดความสําเร็จไดจาก เชน
(1) บรรทัดฐานดานจํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ
(2) บรรทัดฐานดานการเงิน มีการเบิกจายงบประมาณท่ีดําเนินการ

4. การนําเสนอผลการติดตามและประเมินผลขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา สามารถใช
รูปแบบ

(1) ความเรียงรอยแกว (Narrative) เชน คําบรรยายตาราง หรือรูปภาพ
(2) ตาราง (Tables) เปนการนําขอมูลลงในชอง (Grids)
(3) รูปภาพ (Figures) เชน กราฟ

4.3 ขอจํากัดในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีขอจํากัดในการติดตามและ

ประเมินผล ดังนี้
1. ขอจํากัดดานงบประมาณ งบประมาณขององคการสวนตําบลหลุบเลา มีไมเพียงพอ สวนใหญมา

จากการอุดหนนุของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลอุดหนุนมาชา ทําใหการดําเนินโครงการลาชา
2. ขอจํากัดดานเวลา การติดตามและประเมินผล ตองดําเนินการจากเดิมปละครั้ง เปนการติดตาม

ปละ 1 ครั้ง ทําใหเวลาการติดตามประเมินผลสั้นลง การดําเนินโครงการยังไมมากเทาท่ีควร
3.ขอจํากัดดานบุคลากร คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แตละคนมีเวลาท่ีไมตรงกัน เพราะแต

ละคนมีงานประจํา หรือประกกอบอาชีพ ทําใหการดําเนินการติดตามและประเมินผลไมครบทุกทาน
4.4 ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต

เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนไปดวยความถูกตองและบรรลุเปาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
องคการบริหารสวนตําบลเม็กดําจึงไดดําเนินการนําเขาขอมูลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการประเมินผลขององคกร



ปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) และไดนําขอมูลในระบบ e-Plan ดังกลาวมาใชในการติดตามและประเมินผล
ครั้งนี้

1.  ควรกอสราง ปรับปรุง เสนทางการคมนาคมใหสะดวก ท่ัวถึงและครอบคลุมทุกหมูบาน  กอสราง
ทอลอดเหลี่ยม และวางทอระบายน้ํา เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง  ขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสําหรับการเกษตร
กอสรางฝายน้ําลน ขุดลอกหนองน้ําสาธารณะ

2.  ควรสงเสริมการพัฒนาใหมากข้ึน โดยนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนกรอบในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน เพ่ือใหชุมชนไดพ่ึงพาตนเองมากข้ึน

3.  จํานวนโครงการท่ีหมูบานเสนอมามีมากกวา งบประมาณท่ีจัดสรรให ควรทําความเขาใจ อธิบาย
ถึงแหลงท่ีมาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณใหประชาชนทราบวาองคการบริหารสวน
ตําบลมีทรัพยากรท่ีจํากัดทางดานงบประมาณ

4.  โครงการท่ีหมูบานเสนอมาสวนใหญ เปนดานโครงสรางพ้ืนฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เชน
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บางโครงการเปนโครงการขนาดใหญท่ีใชงบประมาณมาก โครงการ
ซ้ําซอน ทําใหไมสามารถดําเนินการไดท้ังหมด เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ ใหสวนท่ีเก่ียวของและ
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เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของควรชี้แจงทําความเขาใจเก่ียวกับงบประมาณท่ีจะสามารถดําเนินการไดใหประชาชน
รับทราบ และใหเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ ใหคํานึงถึงสภาพปญหา ความจําเปนเรงดวน เพ่ือเสนอ
เฉพาะโครงการท่ีจําเปนเรงดวนกอน

5.  ควรมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา เกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน  การ
วางแผนพัฒนาทองถ่ิน การตรวจสอบเพ่ือใหเกิดความโปรงใส สงเสริมการพัฒนากลุมอาชีพ พัฒนาศักยภาพ
คนและชุมชนใหเขมแข็ง  การจัดการขยะมูลฝอย  การบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทองถ่ิน และความปลอดภัยของประชาชน






