
  

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
( ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4)  
******************************************* 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร 
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)  ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนา ท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี 
  ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ องค์การ 
บริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์  
                 "ยึดหลักธรรมาภิบาล พ้ืนฐานคือการพัฒนา ส่งเสริมกีฬาและวัฒนธรรม ก้าวน าสังคมพอเพียง" 
ข. พันธกิจ  
  1. จัดบริการสาธารณะโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อให้บริการประชาชน 

  2. พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ า 
                  3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
                4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
                  5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและรักษาประเพณีอันดีงาม 
                  6. ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
                  7. ส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพด้านการบริหารจัดการเพื่อบริการประชาชน 
                  8. ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการในการประกอบอาชีพให้ประชาชน 
                  9. ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน 

  10. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน 



 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวางได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
      การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
ง. การวางแผน 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.  
2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อน
น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนด 
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 

จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง   ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ   โดยมีโครงการที่ 

บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 80 โครงการ งบประมาณ 11,754,517 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 35 13,229,500 50 14,390,000 47 26,550,000 54 27,621,488 51 18,503,458 

การพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3 40,000 3 40,000 3 40,000 3 35,000 3 40,000 

การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 40,000 4 100,000 3 50,000 3 85,000 3 85,000 

การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์
ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5 85,000 5 85,000 5 85,000 5 85,000 5 85,000 

การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การบริหาร
จัดการที่ดี 

27 4,437,000 29 3,330,800 31 2,577,740 32 2,780,740 31 2,720,740 

รวม 73 17,831,500 91 17,945,800 89 29,302,740 97 30,607,228 93 21,434,198 



 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 40 9,511,177.00 

การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 25,000.00 

การพัฒนาการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 36,000.00 

การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 5 80,000.00 

การพัฒนาองค์กรและบคุลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 30 2,102,340.00 

รวม 80 11,754,517.00 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 35 โครงการ จ านวนเงิน 3,409,177 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 29 โครงการ จ านวนเงิน 2,224,761 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 30 8,125,872.00 30 8,874,870.00 

การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1 15,000.00 1 15,000.00 

การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 29,950.00 2 29,950.00 

การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟ ูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2 2,250.00 2 2,250.00 

การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 17 1,701,800.00 17 1,701,800.00 

รวม 52 9,874,872.00 52 9,874,872.00 

ช. ผลการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขต 

พ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
ซ. ปัญหา อุปสรรค 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง ได้ประสบปัญหาจากการระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีผลต่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 
ที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันเป็นจ านวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ท าให้ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ฌ. ข้อเสนอแนะ 
  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ใน 
ปัจจุบัน และมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับ 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ  ในการก าหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การด าเนินงาน 
 



 
และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอ[สนองความ 
ต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด และการด าเนินงานเป็นอย่างประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพ่ือให้ 
การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง 
  ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวางได้โดยตรงต่อผู้บริหาร หรือให้
ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง www.paikwang.go.th ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

จงึประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 
 

 

(นายธีรยุทธ  สุมาตรา) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง รักษาราชการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 

http://www.paikwang.go.th/

