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คำนำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ซึ ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน  

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิ ทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ จึงได้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อรายงานและ
เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ผู ้บริหารทราบ  คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ 
จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาตำบลปอ  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชน
เกิดความพึงพอใจสูงสุด   

 

 
  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

พฤศจิกายน 2565  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

สารบัญ 
 
เรื่อง                      หน้า  
 
ส่วนที ่ ๑  บทนำ         1 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล     1  
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     2 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      2 - 4 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล      5 – 6 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล     6 - 7  

ส่วนที ่ ๒  การติดตามและประเมินผล       8 
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา     8 – 10 
2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     10 – 35 

ส่วนที่  ๓  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล     36 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น     36 - 42 
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น     43 - 49                                                                     
ส่วนที่  ๔  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ      50 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม      50 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต    51 

ภาคผนวก          52  
1. คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    

    
 

*******************************  
 

 



1 

 
รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ส่วนที่  1   
บทนำ 

***************** 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี ่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื ่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน  
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื ่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร
ท้องถิ ่น สมาชิกสภาท้องถิ ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ผู ้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/
ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความ
ต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด  
จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้ งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ในองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ให้เกิดประโยชน์เพื ่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อม  
การปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตำบลปอ  
โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมี ความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว  
ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่นที ่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื ่องใด จึงได้กำหนด  
เป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ ้น มีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ           
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน  
ในตำบลปอหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี ้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน 
ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ  (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน  
  5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
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   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ 
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
   1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปอ 
    2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วง
เวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
    3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เพ่ือดำเนินการต่อไป 
     4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ  
ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ดังนี้ 
   2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่
ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
   2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
   2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น  เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ 
และข้ันตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้    
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที ่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
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  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปอต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ โดยดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม 
ของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปอหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ
ในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ 
 

  3. การรายงานผล 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปอมีอำนาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลปอทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
 
 

นายก อบต. 
คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมินผล 

นายก อบต. สภาท้องถิ่น รายงาน

ผล 

เสนอ 

นายก อบต. เสนอ เสนอ 

เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เมษายน/ตุลาคม 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ
ใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือ
โดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)   
แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจ
หน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปอรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  
ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
   4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.1.1  กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
      1. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลปอโดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือเป็นรายเดือน ระยะ 
6 เดือน/ครั้ง ได้  
      2. สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส หรือทุกหกเดือน และสรุปภาพรวม
ที่ผ่านมาทุกครั้ง 
      3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอเสนอสภา
ท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด 
   4.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ 
   4.1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลปอมาปฏิบัติงาน 
   4.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัด
จากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
   4.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ 
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
   4.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ 
ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  4.2 ระเบียบ วิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
      (1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
      (2) เครื่องมือ 
       (3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ  
  4.2.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีดังนี้ 
      (1) ตรวจสอบจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) และท่ีเพ่ิมเติม 
      (2) ตรวจสอบจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยตรวจสอบจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 แผนการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และฉบับเพิ่มเติม และเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
       (3) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวหรือไม่อย่างไร หรือมีปัญหา
อุปสรรคในการดำเนินการอย่างไร 
      (4) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

      (5) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      (6) ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  4.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
      (1) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้ 
           - แบบที ่1 แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       - แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       - แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      (2) ติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
      (3) แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน 

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

http://www.dla.go.th/
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3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ 
สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลปอแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลปอเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปอ 
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ส่วนที่ 2   
การติดตามและประเมินผล 
****************************** 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

วิสัยทัศน์การพัฒนา (VISION) 
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์   
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

 
“แดนทองการท่องเที่ยว วัฒนธรรมยั่งยืน รักษ์สิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจดี ชุมชนมีส่วนรว่ม ประชาชนมีสุข” 
 

พันธกิจ (MISSION) 
๑)  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๒)  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และการศึกษา 
๓)  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๔)  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕)  การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
6)  การพัฒนาการบริหารจัดการท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 
๑)  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ทั่วถึง 

           ๒)  พัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเน้นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรี 
๓)  พัฒนา ขยายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ 
๔)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
๕)  พัฒนา อนุรักษ์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เสริมสร้างรายได้ พัฒนาระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
7)  สนับสนุนความม่ันคง ปลอดภัย ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
8)  สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9)  ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานในท้องถิ่น 
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องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้จำนวน  8 ยุทธศาสตร์และ 33  
แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

     1) ก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ำ อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
     2) ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ 

3) พัฒนาระบบผังเมือง การออกแบบงานก่อสร้าง การควบคุมอาคาร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทุกระดับ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
4) ส่งเสริมศาสนาประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย 
แนวทางการพัฒนา 

1) สนับสนุนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุน สวัสดิการและการสงเคราะห์ 
3) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชราและ ผูดอยโอกาส 
4) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6) การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง ตามแนวพระราชดำริ 
2) ส่งเสริมการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้  

3) สร้างเสริมจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) การดูแลรักษาที่สาธารณะในท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ 
แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมการเกษตรกรรม เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ 
2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพและรายได้ 
3) ส่งเสริมการการดำรงชีพตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4) พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพขององค์กร ประชาชน 
2) รณรงค์ป้องกัน ควบคุมและระงับโรคติดต่อ 
3) สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ อบต.ปอ 
4) ส่งเสริมการอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพ่ือชุมชนน่าอยู่ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 
2) เสริมสร้างความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความปรองดองสมานฉันท์ 
3) ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท้องถิ่น (ความโปร่งใส) 
4) ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น (ส่งเสริม

การมีส่วนร่วม)  
5) ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสะดวกรวดเร็วเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารการจัดการป่าชุมชนและท่ีดินทำกิน 
แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนความม่ันคงของที่ดินทำกิน 

 
2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 3 แบบ โดยเก็บข้อมูลผล
การดำเนินงานต่างๆ จากทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อ
ผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ดังนี้ 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แบบท่ี 1 แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง : แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ  

โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  : องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ 

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ

ดำเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ 
    การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ภายใต้แผนพัฒนาท้อ งถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม โดยกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และฉบับเพิ่มเติม 
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และฉบับเพ่ิมเติม 

ยุทธศาสตร์ ปีท่ี 1 : 2561 ปีท่ี 2 : 2562 ปีท่ี 3 : 2563 ปีท่ี 4 : 2564 ปีท่ี 5 : 2565 รวม 5 ปี 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

70 35,600,000 74 36,600,000 107 48,496,500 93 45,728,700 106 95,146,700 450 261,571,900 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

67 14,661,707 71 14,786,707 76 14,956,707 76 14,956,707 78 15,096,707 368 74,458,535 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

20 6,495,600 21 6,595,600 22 6,645,600 23 6,665,600 23 6,665,600 109 33,068,000 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ ปีท่ี 1 : 2561 ปีท่ี 2 : 2562 ปีท่ี 3 : 2563 ปีท่ี 4 : 2564 ปีท่ี 5 : 2565 รวม 5 ปี 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 2,700,000 8 2,700,000 8 2,700,000 8 2,700,000 8 2,700,000 40 13,500,000 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
อาชีพและรายได้ 

40 3,020,000 40 3,020,000 41 3,520,000 40 3,020,000 42 5,968,580 202 18,548,580 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

27 1,010,000 27 1,010,000 29 1,990,000 29 1,990,000 29 1,990,000 141 7,990,000 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ท้องถิ่น 

22 1,566,000 24 2,180,000 26 2,720,000 26 2,720,000 26 2,720,000 124 11,906,000 

8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการบริหาร
การจัดการป่า
ชุมชนและที่ดินทำ
กิน 

3 300,000 3 300,000 3 300,000 3 300,000 3 300,000 15 1,500,000 

รวมทั้งสิ้น 257 65,353,307 268 67,192,307 312 81,328,807 298 78,081,007 315 130,587,587 1,449 422,543,015 



14 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และฉบับเพ่ิมเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565) ปี 2565 

จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จำนวน ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ จำนวน ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 106 33.65 95,146,700 72.86 30 21.43 13,474,910 36.57 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 78 24.76 15,096,707 11.56 26 18.57 20,596,330 55.89 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 23 7.30 6,665,600 5.10 13 9.29 227,950 0.62 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 2.54 2,700,000 2.07 4 2.86 430,000 1.17 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ 42 13.33 5,968,580 4.57 17 12.14 283,610 0.77 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ 29 9.21 1,990,000 1.52 27 19.29 532,450 1.44 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น 26 8.25 2,720,000 2.08 23 16.43 1,303,535 3.54 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารการจัดการป่า
ชุมชนและที่ดินทำกิน 

3 0.95 300,000 0.23 0 0 0 0 

รวม 315 100 130,587,587 100 140 100 36,848,785 100 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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9.21% 8.25%

0.95%

21.43%
18.57%

9.29%

2.86%

12.14%

19.29%
16.43%

0.00%

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทียบกับโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการที่บรรจุในแผนฯ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และที่เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

จำนวนโครงการที่แล้ว
เสร็จ 

จำนวนโครงการที่
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่
ยังไม่ได้ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่
มีการยกเลิก 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 30 21.43 - - 29 96.67 - - 1 3.33 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

26 18.57 12 46.15 - - 2 7.70 12 46.15 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

13 9.29 8 61.54 - - 3 23.08 2 15.38 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 2.86 2 50 - - 2 50 - - 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและ
รายได ้

17 12.14 5 29.41 - - 1 5.88 11 64.71 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ 27 19.29 14 51.85 - - 12 44.45 1 3.70 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น 23 16.43 9 39.13 - - 6 26.09 8 34.78 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารการ
จัดการป่าชุมชนและที่ดินทำกิน 

0 0 - - - - - - - - 

รวม 140 100 50 35.71 29 20.72 26 18.57 35 25 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

ด้านการศึกษา
ศาสนาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น

ด้านสังคม 
คุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจอาชีพ

และรายได้

ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ

ด้านการบริหาร
จัดการท้องถิ่น

ด้านการส่งเสริม
การบริหารการ
จัดการป่าชุมชน
และที่ดินท ากิน

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 0.00% 46.15% 61.54% 50.00% 29.41% 51.85% 39.13% 0.00%

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 96.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 0.00% 7.70% 23.08% 50.00% 5.88% 44.00% 26.09% 0.00%

โครงการท่ียกเลิก 3.33% 46.15% 15.38% 0.00% 64.71% 3.70% 34.78% 0.00%

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คำชี้แจง : แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลปอ ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคม 
  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ธันวาคม 2565 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. โครงการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้บรรจุโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
โดยแยกตามยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ด้าน และผลการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแสดงตาม
ตาราง ดังนี้ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการที่
บรรจุแผนพัฒนา 

จำนวนโครงการที่
ที่นำไปปฏิบัติ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนาเฉพาะ

ปี 2565 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 106 30 28.30 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

78 26 33.33 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

23 13 56.52 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 4 50 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
อาชีพและรายได้ 

42 17 40.48 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ 29 27 93.10 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจ ัดการ
ท้องถิ่น 

26 23 88.46 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหาร
การจัดการป่าชุมชนและที่ดินทำกิน 

3 0 0.00 

รวม 315 140 44.44 
คำอธิบาย 

- โครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
มีจำนวนมากและมีผลการดำเนินงานร้อยละ 44.44 ซึ่งเป็นผลมาจากการนำโครงการบรรจุจำนวนมาก
แต่มิได้คำนึงถึงศักยภาพขององค์กร และวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
จึงไม่มีประสิทธิภาพ สะท้อนถึงการไม่คำนึงถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยวิเคราะห์ว่าปัญหา 
อุปสรรคใดที่ส่งผลต่อการไม่สามารถดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
ทั้งหมด 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4. การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 และมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2564 โดยมีโครงการที ่บรรจุอยู ่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 140 โครงการ งบประมาณ 
36,848,785 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 30 13,474,910 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

26 20,596,330 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 13 227,950 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 430,000 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและ
รายได้ 

17 283,610 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ 27 532,450 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น 23 1,303,535 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารการจัดการ
ป่าชุมชนและที่ดินทำกิน 

- - 

รวม 140 36,848,785 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5. ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาปี 2565 ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ จำนวน 140 โครงการ ดังนี้ 

      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน  
หมายเหตุ 

หน่วย
ดำเนินการ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1 ค่าวัสดุก่อสร้าง 
 

249,910  ✓    ก่อหนี้ผูกพัน กองช่าง 

2 โครงการต่อเติมห้องน้ำสาธารณะจุดชมวิวดอยผาตั้ง หมู่ที่ 14  
บ้านผาตั้ง 

164,500  ✓    ก่อหนี้ผูกพัน กองช่าง 

3 โครงการต่อเติมหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11  
บ้านร่มโพธ์ิเงิน 

350,000  ✓    ก่อหนี้ผูกพัน กองช่าง 

4 โครงการต่อเติมหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านศลิาแดง 
 

450,000  ✓    ก่อหนี้ผูกพัน กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  
บ้านผาแล 

450,000  ✓    ก่อหนี้ผูกพัน 
448,165.73 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  
หมู่ที่ 18 บ้านร่มฟ้าทอง 

0    ✓  โอนลด 399,200 กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  
หมู่ที่ 20 บ้านห้วยกุ๊ก 

397,800  ✓    ก่อหนี้ผูกพัน กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน หมู่ที่ 17  
บ้านห้วยปอ 

397,800  ✓    ก่อหนี้ผูกพัน กองช่าง 

9  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 3  
 บ้านดอน 

579,200  ✓    ก่อหนี้ผูกพัน 
485,000 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12  
บ้านร่มฟ้าหลวง 

349,600  ✓    ก่อหนี้ผูกพัน กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14  
บ้านผาตั้ง 
 

347,400  ✓    ก่อหนี้ผูกพัน กองช่าง 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน  
หมายเหตุ 

หน่วย
ดำเนินการ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

12  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  
 บ้านหนองเตา 

449,000  ✓    ก่อหนี้ผูกพัน 
448,811.61 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  
บ้านปอกลาง 

379,400  ✓    ก่อหนี้ผูกพัน กองช่าง 

14  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  
 บ้านทรายทอง 

548,500  ✓    ก่อหนี้ผูกพัน 
449,000 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8  
บ้านห้วยค ุ

194,600  ✓    ก่อหนี้ผูกพัน กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9  
บ้านห้วยหาน 

548,200  ✓    ก่อหนี้ผูกพัน 
510,000 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด 
ในพื้นที่ตำบลปอ หมู่ท่ี 1 บ้านปางปอ 

487,300  ✓    ก่อหนี้ผูกพัน กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด 
ในพื้นที่ตำบลปอ หมู่ท่ี 3 บ้านดอน (เจดีย์ทอง) 

498,500  ✓    ก่อหนี้ผูกพัน กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
ภายในตำบลปอ หมู่ที่ 5 บ้านปอกลาง 

218,200  ✓    ก่อหนี้ผูกพัน กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพรอ้มฝาปิดภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่ 15 บ้านร่มฟ้าผาหม่น 

450,000  ✓    ก่อหนี้ผูกพัน กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ในฌาปนกิจสถาน  
หมู่ที่ 10 บ้านอยูสุ่ข 

450,000  ✓    ก่อหนี้ผูกพัน กองช่าง 

22 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในพ้ืนท่ีตำบลปอ 2,199,200  ✓    ก่อหนี้ผูกพัน  
(โอนเพิ่ม 1,899,200) 

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในพ้ืนท่ีตำบลปอ  
หมู่ที่ 2 บ้านปางหัด 
 

568,900  ✓    ก่อหนี้ผูกพัน กองช่าง 



22 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน  
หมายเหตุ 

หน่วย
ดำเนินการ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

24  โครงการปรบัปรุงถนนเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรในพ้ืนท่ีตำบลปอ  
หมู่ที่ 1  บ้านปางปอ 

448,700  ✓    ก่อหนี้ผูกพัน กองช่าง 

25 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในพ้ืนท่ีตำบลปอ  
หมู่ที่ 13 บ้านฟ้าไทยงาม 

349,500  ✓    ก่อหนี้ผูกพัน กองช่าง 

26 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในพ้ืนท่ีตำบลปอ  
หมู่ที่ 19 บ้านสันติพัฒนา 

549,000  ✓    ก่อหนี้ผูกพัน กองช่าง 

27 โครงการปรับปรุงหอกระจายเสียงหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยค ุ
 

353,700  ✓    ก่อหนี้ผูกพัน 
353,500 

กองช่าง 

28 โครงการปรับปรุงพื้นที่เตรียมการก่อสร้างสำนักงาน อบต.ปอ  
แห่งใหม ่

500,000  ✓    ตั้งรายการใหม่  
(ก่อหน้ีผูกพัน) 

กองช่าง 

29 โครงการปรับปรุงลานกีฬาประจำหมู่บ้าน บ้านศิลาแดง หมู่ที่ 16 46,000  ✓    ตั้งรายการใหม่  
(ก่อหน้ีผูกพัน) 

กองช่าง 

30 โครงการปรับปรุงห้องน้ำแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีตำบลปอ 500,000  ✓    ตั้งรายการใหม ่
(ก่อหน้ีผูกพัน) 

กองช่าง 

รวม  30  โครงการ 13,474,910 0 29 0 1 0   
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน  
หมายเหตุ 

หน่วย
ดำเนินการ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1 โครงการจดักิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0    ✓  โอนตั้งรายการใหม่ 
50,000  

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการมอบเกียรติบัตรนักเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0    ✓  โอนตั้งรายการใหม่ 
10,000 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผูดู้แลเด็ก 
ตำบลปอ 

0    ✓  โอนลด 20,000 กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารการศึกษา  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

1,365,130 ✓    1,354,930 โอนเพิ่ม 24,860 กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการสนับสนุนคา่ใช้ จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา  
(อาหารกลางวัน) 

2,999,535 ✓    2,963,520  กอง
การศึกษาฯ 

6 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 5,873,915 ✓    5,603,718.16  กอง
การศึกษาฯ 

7 อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 9,835,200 ✓    9,753,345 โอนเพิ่ม 150,000 กอง
การศึกษาฯ 

8 โครงการกีฬาปอสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 216,550 ✓    206,888 โอนเพิ่ม 216,550 
โอนลด 50,000 

กอง
การศึกษาฯ 

9 โครงการเด็กและเยาวชนรักษส์ิ่งแวดล้อม 0    ✓  โอนลด 20,000 กอง
การศึกษาฯ 

10 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กและเยาวชน 0    ✓  โอนลด 20,000 กอง
การศึกษาฯ 

11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 20,000 ✓    10,725  กอง
การศึกษาฯ 

12 โครงการสานสมัพันธ์เครือข่ายเด็กและเยาวชนอำเภอเวียงแก่น 0    ✓  โอนลด 20,000 กอง
การศึกษาฯ 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน  
หมายเหตุ 

หน่วย
ดำเนินการ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

13 อุดหนุนโรงเรียนปอวิทยา 60,000   ✓    กอง
การศึกษาฯ 

14 โครงการจดันิทรรศการงานพ่อขุนเม็งราย 14,000 ✓    13,300 โอนตั้งรายการใหม่ 
36,000 

กอง
การศึกษาฯ 

15 โครงการโรงเรยีนผูสู้งอายุ ใส่ใจสขุภาพ ตำบลปอ 0    ✓  โอนลด 30,000 กอง
การศึกษาฯ 

16 โครงการลานภมูิปัญญาท้องถิ่น 0    ✓  โอนลด 30,000 กอง
การศึกษาฯ 

17 โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่กลุม่ชาติพันธุ์อาข่า 50,000 ✓    43,900 โอนตั้งรายการใหม่ 
30,000 

โอนเพิ่ม 50,000 

กอง
การศึกษาฯ 

18 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทลื้อ 0    ✓  โอนตั้งรายการใหม่ 
50,000 

กอง
การศึกษาฯ 

19 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าม้ง 0    ✓  โอนลด 50,000 กอง
การศึกษาฯ 

20 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่า 
อิ้วเมี่ยน 

0    ✓  โอนตั้งรายการใหม่ 
40,000 

กอง
การศึกษาฯ 

21 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณลีอยกระทง 0    ✓  โอนลด 40,000 กอง
การศึกษาฯ 

22 อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอเวยีงแก่น 30,000 ✓    30,000  กอง
การศึกษาฯ 

23 อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
อ.เวียงแก่น 

15,000   ✓    กอง
การศึกษาฯ 

24 อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวดัเชียงราย 5,000 ✓    5,000  กอง
การศึกษาฯ 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน  
หมายเหตุ 

หน่วย
ดำเนินการ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

25 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงแก่น 12,000 ✓    12,000  กอง
การศึกษาฯ 

26 โครงการส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกายสำหรับประชาชน
ในพื้นที่ตำบลปอ 

100,000 ✓    94,175 ตั้งรายการใหม ่ กอง
การศึกษาฯ 

รวม 26 โครงการ 20,596,330 12  2 12 20,091,501   
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย  
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน  
หมายเหตุ 

หน่วย
ดำเนินการ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1 อุดหนุนก่ิงกาชาดอำเภอเวียงแก่น 40,000 ✓    40,000 โอนเพิ่ม 20,000 สำนักปลดั 
2 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยัหนาว 0    ✓  โอนตั้งรายการใหม่ 

50,000 
สำนักปลดั 

3 โครงการบริการเชิงรุกเคลื่อนที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 9,600   ✓    สำนักปลดั 
4 โครงการรับลงทะเบยีนผูม้ีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ 

ผู้พิการ 
6,000 ✓    6,000  สำนักปลดั 

5 โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผูม้ีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง 15,000   ✓    สำนักปลดั 
6 โครงการส่งเสริมคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ 15,000   ✓    สำนักปลดั 
7 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเทศกาลสำคัญ 20,000 ✓    18,070 โอนลด 20,000 สำนักปลดั 
8 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลปอ 20,000 ✓    18,720  สำนักปลดั 
9 โครงการฝึกอบรมความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 0    ✓  โอนตั้งรายการใหม่ 

20,000 
สำนักปลดั 

10 โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือน (อปพร.) 

46,500 ✓    11,520 โอนลด 3,500 สำนักปลดั 

11 โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้รื่องจราจรการขับขี่ปลอดภัย 20,000 ✓    15,100  สำนักปลดั 
12 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกัน 

ระงับอัคคีภัย 
13,750 ✓    13,750 โอนลด 16,250 สำนักปลดั 

13 โครงการเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน 22,100 ✓    19,360 โอนตั้งรายการใหม่ 
27,900 

สำนักปลดั 

รวม 13 โครงการ 227,950 8 0 3 2 142,000   
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน  
หมายเหตุ 

หน่วย
ดำเนินการ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1 โครงการจดัทำแนวกันไฟ 200,000 ✓    180,000  สำนักปลดั 
2 โครงการจดัทำฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำร ิ 200,000   ✓   โอนลด 100,000 สำนักปลดั 
3 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวันสำคัญต่างๆ 20,000 ✓    5,135  สำนักปลดั 
4 โครงการเสรมิสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
10,000   ✓    สำนักปลดั 

รวม 4 โครงการ 430,000 2 0 2 0 185,135   
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน  
หมายเหตุ 

หน่วย
ดำเนินการ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรสิมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา สยามบรม
ราชกุมาร ี

0    ✓  โอนลด 30,000 สำนักปลดั 

2 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผลติพชืปลอดภัยและได้มาตรฐาน 15,000   ✓    สำนักปลดั 
3 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 0    ✓  โอนลด 20,000 สำนักปลดั 
4 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภไ์ม่พร้อมของวัยรุ่น 0    ✓  โอนลด 20,000 สำนักปลดั 
5 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพกลุ่มสตร ี 0    ✓  โอนลด 15,000 สำนักปลดั 
6 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพผู้พิการ 0    ✓  โอนลด 15,000 สำนักปลดั 
7 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพผู้สูงอาย ุ 12,210 ✓     โอนลด 4,790 สำนักปลดั 
8 โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้ทคโนโลยสีำหรับผูสู้งอาย ุ 0    ✓  โอนลด 15,000 สำนักปลดั 
9 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรตีำบลปอ 0    ✓  โอนลด 20,000 สำนักปลดั 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน  
หมายเหตุ 

หน่วย
ดำเนินการ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

10 โครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0    ✓  โอนลด 25,000 สำนักปลดั 
11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลปอ 50,000 ✓    28,820  กอง

การศึกษา 
12 โครงการสนับสนุนจดังานสม้โอของดี อำเภอเวียงแก่น 150,000 ✓    94,671 โอนเพิ่ม 100,000 กอง

การศึกษา 
13 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 30,000 ✓    5,950  สำนักปลดั 
14 โครงการเทีย่วดอยผาตั้ง ชมทะเลหมอก ดอกซากุระบาน สืบสาน

วัฒนธรรมชนเผา่ 
0    ✓  โอนลด 50,000 สำนักปลดั 

15 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครนำเที่ยวท้องถิ่น 0    ✓  โอนตั้งรายการใหม่ 
20,000 

สำนักปลดั 

16 โครงการพัฒนาปรับปรุงภมูิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลปอ 26,400 ✓    26,400 โอนตั้งรายการใหม่ 
50,000 

โอนเพิ่ม 26,400 

สำนักปลดั 

17 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 0    ✓  โอนตั้งรายการใหม่ 
20,000 

สำนักปลดั 

รวม 17  โครงการ 283,610 5 0 1 11 155,841   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพ 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน  
หมายเหตุ 

หน่วย
ดำเนินการ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1 โครงการคดัแยกขยะในชุมชน 27,000 ✓    19,000 โอนตั้งรายการใหม่ 
3,000 

สำนักปลดั 

2 โครงการพ่นหมอกควันป้องกันและกำจัดยุงแมลงวันและพาหะนำ
โรคโดยแมลง 

60,000 ✓    49,098.10  สำนักปลดั 

3 โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 60,000 ✓    570  สำนักปลดั 
4 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและอบรมให้ความรู้โรคติดต่อ 15,000   ✓    สำนักปลดั 
5 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์ 0    ✓  โอนตั้งรายการใหม่ 

15,000 
สำนักปลดั 

6 โครงการสำรวจแหล่ง กำเนิดมลพษิสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย 10,000   ✓    สำนักปลดั 
7 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 15,000 ✓    12,200  สำนักปลดั 
8 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 9,000 ✓    8,200 โอนตั้งรายการใหม่ 

11,000 
สำนักปลดั 

9 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 9,850 ✓    9,850 โอนตั้งรายการใหม่ 
10,150 

สำนักปลดั 

10 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 9,800 ✓    9,550 โอนตั้งรายการใหม่ 
10,200 

สำนักปลดั 

11 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 8,200 ✓    8,200 โอนตั้งรายการใหม่ 
11,800 

สำนักปลดั 

12 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 20,000   ✓    สำนักปลดั 
13 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 8,600 ✓    8,200 โอนตั้งรายการใหม่ 

11,400 
สำนักปลดั 

14 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
 

20,000   ✓    สำนักปลดั 

15 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 20,000   ✓    สำนักปลดั 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน  
หมายเหตุ 

หน่วย
ดำเนินการ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

16 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 20,000   ✓    สำนักปลดั 
17 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 20,000   ✓    สำนักปลดั 
18 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 20,000 ✓    4,200  สำนักปลดั 
19 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 20,000   ✓    สำนักปลดั 
20 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 20,000 ✓    4,200  สำนักปลดั 
21 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 20,000   ✓    สำนักปลดั 
22 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 20,000   ✓    สำนักปลดั 
23 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 20,000 ✓    5,400  สำนักปลดั 
24 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 20,000 ✓    4,200  สำนักปลดั 
25 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 20,000   ✓    สำนักปลดั 
26 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 20,000   ✓    สำนักปลดั 
27 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 20,000 ✓    4,200  สำนักปลดั 

รวม  27  โครงการ 532,450 14 0 12 1 147,068   
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน  
หมายเหตุ 

หน่วย
ดำเนินการ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1 โครงการจดัการเลือกตั้งผู้บริหารทอ้งถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 725,900 ✓    725,898 โอนเพิ่ม 440,000 
โอนลด 14,100 

สำนักปลดั 

2 โครงการจดัเวทีรับฟังความคดิเห็นของประชาชนเพื่อกำหนด
แนวทางพัฒนาท้องถิ่น 

10,000   ✓   โอนลด 20,000 สำนักปลดั 

3 โครงการช่วยเหลือประชาชน 50,000   ✓    สำนักปลดั 
4 โครงการเตรยีมงานรับเสดจ็สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
89,997 ✓    89,997 โอนเพิ่ม 90,000 

โอนตั้งรายการใหม่ 
20,003 

สำนักปลดั 

5 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 220,000 ✓    72,400 ก่อหนี้ผูกพัน 
107,000 

สำนักปลดั 

6 โครงการปลุกใจเยาวชนตำบลปอหัวใจสะอาดต้านคอรัปชั่น 0    ✓  โอนลด 15,000 สำนักปลดั 
7 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสู่องค์กรสมรรถนะสูง 0    ✓  โอนลด 100,000 สำนักปลดั 
8 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 600    ✓  โอนลด 149,400 สำนักปลดั 
9 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ปอ 0    ✓  โอนลด 20,000 สำนักปลดั 

10 โครงการวันท้องถิ่นไทย 0    ✓  โอนตั้งรายการใหม่ 
20,000 

สำนักปลดั 

11 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2565 

30,000 ✓    23,140 ก่อหนี้ผูกพัน  
9,000 

สำนักปลดั 

12 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง อบรมการเรยีนรู้ตามแนวทาง
พระราชดำร ิ

20,000   ✓    สำนักปลดั 

13 โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ตำบลปอ 
 

0    ✓  โอนลด 20,000 สำนักปลดั 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน  
หมายเหตุ 

หน่วย
ดำเนินการ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

14 โครงการเสรมิสร้างค่านิยมเพื่อป้องกันการทุจริตคอรปัช่ันและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

8,388 ✓    8,330 โอนตั้งรายการใหม่ 
6,612 

สำนักปลดั 

15 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 20,000   ✓    สำนักปลดั 
16 โครงการอบรมความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 0    ✓  โอนตั้งรายการใหม่ 

15,000 
สำนักปลดั 

17 โครงการอบรมและสมัมนาเชิงปฏบิัติการ 71,650 ✓    71,650 โอนลด 400 
โอนเพิ่ม 22,050 

สำนักปลดั 

18 โครงการจดัเก็บข้อมลูพื้นฐานเพื่อพัฒนาตำบลปอ 20,000   ✓    สำนักปลดั 
19 โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของ

ประชาชน 
0    ✓  โอนลด 30,000 สำนักปลดั 

20 โครงการฝึกอบรมการเขียนโครงการและการจดัทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

2,000 ✓    1,000 โอนลด 8,000 สำนักปลดั 

21 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

10,000   ✓    สำนักปลดั 

22 โครงการสนับสนุนสถาบันศึกษาเพื่อวิจัย สำรวจความพึงใจของ
ประชาชนตำบลปอ 

15,000 ✓    11,000  สำนักปลดั 

23 สร้างมาตรการแรงจูงใจในการชำระภาษีและประชาสัมพันธ์งาน
เกี่ยวกับภาษีในเขต อบต.ปอ ประจำปี พ.ศ.2565 

10,000 ✓    1,860  กองคลัง 

รวม 23 โครงการ 1,303,535 9 0 6 8 1,005,275   
รวมท้ังสิ้น 140 โครงการ 36,848,785 50 29 26 35 21,726,820   
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

 
ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561 – 2565) ปี 2565 
จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผลการเบิกจ่าย 

จำนวน ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ จำนวน ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ จำนวน ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร ้าง
พื้นฐาน 

106 33.65 95,146,700 72.86 30 21.43 13,474,910 36.57 - - - - 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

78 24.76 15,096,707 11.56 26 18.57 20,596,330 55.89 12 24 20,091,501 92.47 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

23 7.30 6,665,600 5.10 13 9.29 227,950 0.62 8 16 142,000 0.65 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8 2.54 2,700,000 2.07 4 2.86 430,000 1.17 2 4 185,135 0.85 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจอาชีพและรายได้ 

42 13.33 5,968,580 4.57 17 12.14 283,610 0.77 5 10 155,841 0.72 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
สุขภาพ 

29 9.21 1,990,000 1.52 27 19.29 532,450 1.44 14 28 147,068 0.68 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการท้องถิ่น 

26 8.25 2,720,000 2.08 23 16.43 1,303,535 3.54 9 18 1,005,275 4.63 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การบริหารการจัดการป่าชุมชนและที่ดินทำ
กิน 

3 0.95 300,000 0.23 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 315 100 130,587,587 100 140 100 36,848,785 100 50 100 21,726,820 100 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

*หมายเหตุ*  สรุปผลการติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจำนวนโครงการที่ได้นำไปปฏิบัติ 
- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
มีจำนวนทั้งสิ้น 315 โครงการ 
- นำไปจัดทำงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
มีจำนวนทั้งสิ้น 140 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 44.44 
จำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจำนวนงบประมาณที่นำไปตั้งในข้อบัญญัติ 
- จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2564 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เป็นจำนวนเงิน 130,587,587 บาท 
- นำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เป็นจำนวนเงิน 36,848,785 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 28.22 
 
การเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- จำนวนโครงการในข้อบัญญัติทั้งหมด จำนวน 140 โครงการ 
- จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย  จำนวน 50    โครงการ คิดเป็นร้อยละ  35.71 
- จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน  29    โครงการ คิดเป็นร้อยละ  20.72   
- จำนวนโครงการยังไม่ได้เบิกจ่าย  จำนวน 26    โครงการ คิดเป็นร้อยละ  18.57 
- จำนวนโครงการที่ยกเลิก  จำนวน 35    โครงการ คิดเป็นร้อยละ  25 
 

 

 

36%

21%

18%

25%

แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จ านวนโครงการที่เบิกจ่าย จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ

จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวนโครงการที่ยกเลิก
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จำนวนงบประมาณในข้อบัญญัติฯ ทั้งหมด จำนวน  36,848,785 บาท 
- จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย  จำนวน  21,726,820  บาท   คิดเป็นร้อยละ 58.96 
- จำนวนงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน  15,121,965 บาท   คิดเป็นร้อยละ  41.04 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59%

41%

แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จ านวนงบประมาณที่เบิกจ่าย

จ านวนงบประมาณที่ยังไม่ไดเ้บิกจ่าย
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 3   
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

********************************** 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ 20 19 95.00 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 93.33 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 65 100 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10 10 100 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอในเขตจังหวัด       10 10 100 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 100 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 5 100 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 100 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 100 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 100 
 3.8 แผนงาน       5 5 100 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5 100 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 100 

รวมคะแนน  100 98 98.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 1.2 รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื ้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

20 19 95.00  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู ่บ ้าน/ชุมชน/ตำบล ล ักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ข้อม ูลเก ี ่ยวกับด ้านการเม ือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร 
ฯลฯ 

2 2 100  

1.3 ข้อมูลเกี ่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

1.5 ข้อมูลเกี ่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที ่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) 

2 2 100  

1.6 ข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับศาสนา ประเพณี  
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ ่น สินค้าพื ้นเมืองและของที ่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 2 100  
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ำ ป่าไม้ ภเูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100  
 

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 1 50.00  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ 
ร ่ วมต ัดส ินใจ ร ่ วมตรวจสอบ ร ่ วมรับ
ประโยชน์ ร ่วมแก้ป ัญหา ปร ึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนสูง 

3 3 100  

รวม 20 19 95.00  
 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลปอ 
  พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม  ครบถ้วน  ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ  ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  การเมือง
การปกครอง สภาพสังคม บริการพื ้นฐานในพื ้นที ่  ระบบเศรษฐกิจ ศาสนาและวัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติ   
และฐานข้อมูลที่สำคัญอ่ืน ๆ  
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 93.33  
 2.1 การวิเคราะห์ที ่ครอบคลุมความเชื ่อมโยง 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ  
ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลปอ นโยบายของผู ้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0  

2 1 50.00  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 100  

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

2 2 100  

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

2 2 100  

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

2 2 100  

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

2 2 100  
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหา
สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา  
แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา 
การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

2 2 100  

2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่
ไ ด ้ ร ั บ  แ ล ะ ก า ร เ บ ิ ก จ ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในเชงิคุณภาพ 

1 1 100  

2 .9  ผลท ี ่ ไ ด ้ ร ั บ จากการดำ เน ิ น ง าน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการดำเนินงานที ่ผ่านมาและแนวทางการ
แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1 100  

รวม 15 14 93.33  
 
  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้มีการนำเสนอข้อมูล
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพ่ีอวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65 65 100  
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ปอ สอดคล ้องก ับสภาพส ั งคม เศรษฐกิจ 
สิ ่งแวดล้อมของท้องถิ ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และThailand 4.0 

10 10 100  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปอในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื ่อมโยงกับ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จ ังหวัด และเชื ่อมโยงหลัก
ประชาร ั ฐ  แผนย ุทธศาสตร ์ ชาต ิ  20 ปี  
แผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจและส ังคมแห ่งชาติ     
และ Thailand 4.0 

10 10 100  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ  แผนการบร ิหารราชการแผ ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรฐับาล 
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

10 10 100  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลปอต้องการจะเป็นหรือบรรลุ
ถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที ่ เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การ
บริหารส่วนตำบลปอ และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

5 5 100  

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องทำตามอำนาจหน้าที ่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลปอที ่จะนำไปสู ่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ ่งท ี ่จะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 100  
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที ่จะเกิดขึ้น  
มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 100  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ ่งมั ่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลปอ ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง  
ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 100  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
กำหนดจุดม ุ ่งหมายในเร ื ่องใดเร ื ่องหนึ ่งหรือ
แผนงานท ี ่ เ ก ิ ดจากเป ้ าประสงค ์  ต ั วช ี ้ วั ด  
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอที่มี
ความชัดเจน นำไปสู ่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 100  
 

3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบ ับท ี ่  12  Thailand4.0 แผนพ ัฒนาภาค/
แผนพัฒนากล ุ ่มจ ังหว ัด/แผนพัฒนาจ ังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลปอในเขตจ ังหว ัดและย ุทธศาสตร ์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

5 5 100  

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็น
โครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำ
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 5 100  

รวม 65 65 100  
 
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ เป็นดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 100 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       

 เชิงปริมาณ  
10 10 100 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       
 เชิงคุณภาพ  

10 9 90.00 

4 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9 90.00 
5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 58 96.67 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5 100 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 5 100 
 5.5 เป ้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 5 100 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 100 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4 80.00 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4 80.00 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 100 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำ

โครงการ 
5 5 100 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 100 
รวมคะแนน  100 96 96.00 
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2.2  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลปอในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 10 100 มีการวิเคราะห์ SWOT 
ครอบคลมุ 

รวม 10 10 100  
   

 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
นำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวน
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็ค ือผลผลิต
นั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จำนวนที ่ดำเนินการจริงตามที ่ได ้กำหนดไว้
เท่าไหร่ จำนวนที ่ไม่สามารถดำเนินการได้มี
จำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประส ิทธ ิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว้ 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

100 

 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ดำเนินการในเชิงปรมิาณ
(Quantitative) 

5 5 100  

รวม 10 10 100  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ ่นไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการใน
พื้นที่น้ัน ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง 
ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถ
ใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

100 

 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ ่งท ี ่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

5 4 80.00  

รวม 10 9 90.00  

  
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลปอในมติิต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand  
(Demand Analysis) / Global Demand/Trend 
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์การ
บริหารส่วนตำบลปอ ที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

 
5 

 
5 

 
100 

 

4.2  วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

5 4 80.00  

รวม 10 9 90.00  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 60 58 96.66  
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปอและ
ดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอที่กำหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้
ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 100  

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 100  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร  
กล ุ ่ ม เ ป ้ า หม ายค ื ออะ ไ ร  ม ี ผ ลผล ิ ต อย ่ า ง ไ ร 
กลุ ่มเป้าหมาย  พื ้นที ่ดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  
เร ิ ่มต ้นในช่วงเวลาใดและจบลงเม ื ่อไร  ใครคือ
กลุ ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 100  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 5 100  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.5 เป ้าหมาย (ผลผล ิตของโครงการ) ม ีความ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิส ัยทัศน์ภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลดุพ้นกับดักรายไดป้านกลางสูร่ายได้สงู (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อม
ล้ำทางสังคม (4)  การรองรับการเชื ่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

5 5 100  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที ่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได ้ เปร ี ยบ เช ิ ง เปร ี ยบ เท ี ยบ เช ่น  ด ้ าน เกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

5 5 100  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื ่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 5 100  

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐาน
ความพอเพียงท ี ่ประชาชนดำเน ินการเองหร ือร ่วม
ดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการ
ที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ี
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ำ) (LSEP) 

5 4 80.00  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)  
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการ ในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 4 80.00  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธกีาร
งบประมาณการประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้อง
ให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทาง
ช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำ
กว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนา
ที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 5 100  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
มีการกำหนดดัชนีชี้ วัดผลงาน  (Key Performance 
Indicator : KPI) ที ่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้
บ อ ก ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ผ ล  ( effectiveness) ใ ช ้ บ อ ก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึง
พอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

5 5 100  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการ
ตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว ้  การได ้ผลหร ือผลท ี ่ เก ิดข ึ ้ นจะต ้องเท ่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) 
ระบ ุส ิ ่ งท ี ่ต ้องการดำเน ินงานอย ่างช ัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็น
เหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อ
การบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 100  

รวม 60 58 96.66  
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ส่วนที่ 4   
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

******************************** 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 

 1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลปอได้จัดบริการสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการ 
ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น ทั้งนี้มุ่งหวังให้ ประชาชนมี  
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ ระยะกลางและยาว ต้องใช้เวลาในการพัฒนาและดำเนินการ โดยใน
อนาคต อบต. ได้วางแผนดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ  
     1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
           จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 พบว่ามีโครงการ/ 
กิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เฉพาะในส่วนของโครงการ/กิจกรรมที่ระบุไว้ในแผน
ปี 2565 จำนวน 315 โครงการ ซึ่งได้นำไปปฏิบัติโดยการบรรจุโครงการ/กิจกรรมเข้าสู่ข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 140 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.44  เมื่อเทียบกับจำนวน
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (เฉพาะปี 2565) สามารถนำไปปฏิบัติหรือทำการ
เบิกจ่ายได้ 50 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.71 ของโครงการในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
(1) มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวนมาก ทำให้การดำเนินการในช่วง 1 ปีงบประมาณไม่ทันการ 
(2) ขาดบุคลากรที ่มีความรู ้ความสามารถในการดำเนินงงานบางด้าน เช่น ด้านช่างโยธา ด้านวิศวกร  

ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
(3) ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ 
(4) ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า 
(5) ประชาชนและหน่วยงานในพ้ืนที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงานขององค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
(6) มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) จึงทำให้การจัดโครงการที่เกี่ยวกับ

งานประเพณี การอบรม การสัมมนา การไปศึกษาดูงาน และโครงการที ่มีจำนวนบุคลากรจำนวนมาก  
ไม่สามารถดำเนินการได้ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. พัฒนาและส่งเสริมความรู ้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ 
2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
3. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

และผู้นำชุมชน 
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการ
หลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
     2) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับ
กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนมากข้ึน 
     3) ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายและ
งบประมาณท่ีมีจำกัดและบางเรื่องอาจทำไม่ได้ 
 4) มีการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวนมาก และไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่บรรจุไว้ใน
แผนได้ ทำให้ต้องมีการเพิ ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ ่น ซึ ่งเป็นอุปสรรคต่อการนำโครงการไปบรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 
 2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นและมีความสอดคล้องกัน 
      2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนา 
  3) องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นและสำคัญต่อชุมชน หากโครงการใดไม่มี
ความสำคัญและไม่ได้ดำเนินการให้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นใหม่ 
      4) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการ
ได้ในปีงบประมาณนั้น 
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