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คำนำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6  ข้อ 29  ได้กำหนดให้มี
การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนามีหน้าที ่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    

 

ดังนั ้น เพื ่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จึงได้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้นเพ่ือรายงานและ
เสนอความเห็น ที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

 
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล  

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

           
  คำนำ          
  สารบัญ        หน้า    

ส่วนที่ 1  บทนำ        1-2      
 1.1 ความหมายและความสำคัญของการติดตามและประเมินผล   3   
    1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     4   
 1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      5   
 1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล     6  
 1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล     6   
      
ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล            
 2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา       7-8 
   
ส่วนที่ 3  การติดตามและประเมินผลการพัฒนา         
 3.1 แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ อปท.    9 
 3.2 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 
  1. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 - 2565)  10 
  2. รายงานสรุปผลการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา    11 
 3.3 แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์   12 
    3.4 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา กรณีโอนเปลี่ยนแปลงตั้งรายการใหม่ 13 

 /จ่ายขาดเงินสะสม/การกันเงินงบประมาณ 
   รายงานสรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ    15-39 
  รายงานสรุปผลโครงการในแผนพัฒนาสี่ปีที่นำมาจากแผนชุมชน  40-41 

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ           
   4.1 สรุปคะแนนประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   42 
   4.2 สรุปผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค   43 
    
    
   

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 บทนำ 

ตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที ่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมี
ความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงาน
ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ  
๕)  ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน  
ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงาน
เป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต 
หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกัน
ข้าหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงาน
ด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ   การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย   การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ  

และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับ
การวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง 
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จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ  นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิด
ความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ใน
แต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมี
ความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมี
หน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียง
จำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่
ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็น
กระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศท่ีจะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะดำเนินการต่อหรือ
ยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการดำเนินการ
ใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ ถูกจัดตั ้งขึ ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วน
เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน        
ซ่ึงประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
หมวด ๖  ข้อ 13  ข้อ ๑4 และ  ข้อ 29  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้อง
ดำเนินการ   

(๑) กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  จึงได้ดำเนินการ 
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        ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผน 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง

แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่
ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่
เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดข้ึนถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  
เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้อง
กับงบประมาณและสะภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments 
or contexts)  การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที ่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) 
การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะ
ได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือใน
การปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิด
ความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทาง
สังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ  และที่สำคัญที่สุดคือ
ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 

2. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่นและการนำแผนพัฒนา

ท้องถิ ่นไปสู ่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมี
การตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการ
ใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดทำงบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย และให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 
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๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  

และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้

เงินอุดหนุน 
๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 
๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการ

ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือ
เงินกู ้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
และงบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่
กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน
ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่
การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุด
แข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุด
แข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับ
ให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  
เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  เพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมี
โอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุง
และเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผล
ให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     

3.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
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4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต ่ งต ั ้ งคณะกรรมการต ิดตามและประเม ินผลแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่ น   ตามระเบ ียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

 

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั ้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ข้อ 29 (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิ ดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั ้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
ข้อ 29 (3)   
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5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  ใช้การติดตามและประเมินผล  เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน   
ได้หลายแนวทาง  ดังนี้ 

1.จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่า  กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนหรือไม่ 

2.ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของ
ส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่ 

3.เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ  และประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผลต่อเนื่อง
จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน  ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่
กำหนด  ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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บทที่ 2 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล 

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  
    "ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพเสริม กระจายโครงสร้างพ้ืนฐาน   
สืบสานประเพณีที่ดีงาม" 

ข. พันธกิจ ของอบต.หนองแวง  
    1. พัฒนา บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม  
    2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน  
    3. ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน  
    4. พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
    5. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.หนองแวง ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้                    
7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1. การคมนาคม และการระบายน้ำ 
        2. แหล่งน้ำ เพื่อการบริโภค อุปโภคและการเกษตร 
        3. ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
        4. ก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ และอาคารต่างๆ 

    2. ด้านเศรษฐกิจ 
        1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาภาคเกษตรกรรม 
        2. ด้านการส่งเสริมการสร้างรายได้และการประกอบอาชีพ 

    3. ด้านสาธารณสุข 
        1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขแก่ประชาชน 
        2. ด้านการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรค 

    4. ด้านการศึกษา 
        1. ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
        2. ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการรับรู้ข่าวสาร ให้กับประชาชน 

    5. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
        1. ด้านการส่งเสริม วฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        2. ด้านการสงเคราะห์และส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 
        3. ด้านการส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        4. ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และบำบัดผู้เสพยาเสพติด 
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   6. ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
        1. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        2. ด้านการกำจัดขยะมูลฝอย 

    7. ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการบริหารจัดการที่ดี 
        1. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนา 
        2. ด้านการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา 
        3. ด้านการส่งเสริมสนบัสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอ 
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บทที่ 3 

การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ        
ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร  และนำมาสรุปเป็นภาพรวมขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมิน
และรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
 

ประเด็นการประเมิน 
 

มีการ
ดำเนินงาน 

ไม่มีการ
ดำเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
5. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน      
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

✓  

ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำมาตรฐานข้อมูล ✓  
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา 
    ท้องถิ่น 

✓  

10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ✓  
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น ✓  
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางพัฒนา ✓  
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ✓  
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ✓  
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓    
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             แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาห้าปี  โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอนิคมคำสร้อย  มุกดาหาร  
2. รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 - 2565) 
1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 - 2565) 
 

P   ยุทธศาสตร์   
     การพัฒนา 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  

 จำนวน   
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

 งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  

๑. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  

157 54,089,900 268 112,542,000 250 85,100,000 250 85,100,000  

2. ด้านเศรษฐกิจ 
การส่งเสริมการ
ลงทุนส่งเสริม
อาชีพ 

19 2,800,000 24 3,150,000 25 3,250,000 25 3,250,000 
 

3. ด้านการ
สาธารณสุข 
 

15 1,445,000 15 1,445,000 15 1,445,000 15 1,445,000 
 

4. ด้านการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม อนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

20 7,140,000 20 7,740,000 20 8,340,000 32 10,680,000 
 

5. ด้านสังคม
คุณภาพชีวิต สร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน จัดสวัสดิการ
สังคมสงเคราะห์และ
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

35 12,740,000 35 13,490,000 35 14,190,000 23  13,5550,000 
 

6. ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

8 650,000 16 1,400,000 16 1,400,000 16 1,400,000 
 

7. ด้านการมีส่วน
ร่วมการบริหาร
จัดการที่ดี  

9 1,080,000 9 1,080,000 9 1,080,000 9 1,080,000 
 

รวม 

 

254 79,914,900 371 140,847,000 354 114,805,000 370  128,430,000 
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      4. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
งบประมาณท่ีจ่ายจริง/ตามแผน 
จำนวนเงิน ร้อยละ 

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  2,824,190 5.60 
2. ด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุนส่งเสริมอาชีพ 
    ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2,020 
4.00 

3. ด้านการสาธารณสุข 675,470 53.33 
4. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3,633,575.62 50 

5. ด้านสังคมคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

10,562,643 21.73 

6. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

15,320 6.25 

7. ด้านการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการที่ดี  892,000 100 
รวม 18,605,218 14.59 

 

 
ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1.  โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจำปีมีจำนวนมาก  แต่งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีจำนวนจำกัด       

ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทุกโครงการและทุกยุทธศาสตร์ 
2.  เงินอุดหนุนทั่วไปได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อยลง  ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนิน 

โครงการ 
3.  มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่ได้ดำเนินการ   

ส่วนที่  5  ข้อเสนอแนะ 
1.  ในการจัดทำแผนพัฒนาประจำปี  ควรจะนำโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชน 

ที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าที่จำเป็นเพ่ือให้สามารถจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้อย่างครบถ้วนทุก
โครงการ 
 2.  โครงการใดที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงการไว้ใน
แผนพัฒนาประจำปี  เพ่ือผลการดำเนินการประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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คำชี้แจง : แบบที่ 3  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  1  ธันวาคม  2565       
ส่วนที่  2  ข้อมูลทั่วไป  
3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ   

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ 
แผนงาน 

โครงการ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการ 
ในข้อบัญญัต ิ

ดำเนินการจริง หมายเหต ุ

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

ร้อยละ 

1.) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน         
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 172 66,000,000 12 2,795,400 12 2,768,700  
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 78 77,500 3 77,500 2 55,490  

                                   รวม 250 85,100,000 15 

 
2,872,900 

 
14 

 
2,824,190 

 
5.60 

2.) ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว        
     2.1 แผนงานการเกษตร 25 3,250,000 3 60,000 1 2,020 4.00 

3.) ด้านการสาธารณสุข 15 14,445,000 8 759,780 8 675,470 53.33 

4.) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        

      4.1 แผนงานการศึกษา 20 9,340,000 15 4,345,625 10 3,603,575.62  

      4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  
            และนันทนาการ   

12 1,340,000 10 445,000 6 30,000  

                                  รวม 32 10,680,000 25 4,790,625 16 3,633,575.62 50 

5.) ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต        

    5.1 แผนงานงบกลาง   3   11,920,000 3 10,857,600 3 10,527,200  
    5.2 แผนงานการรักษาความสงบ    
          ภายใน 

5 420,000 4 180,000 1 20,123  

    5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
          ชุมชน 

15 1,210,000 8 105,000 1 15,320  

                                       รวม 23 13,555,000 15 11,142,600 5 10,562,643 21.73 

6.) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  
     การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

   6.1 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล 14 120,000 8 90,000 1 15,320  
   6.2 งานบำบัดนำ้เสีย 2 20000 2 20,000 0 0  
                                        รวม 16 1,400,000 10 110,000 1 15,320 6.25 

7.) ด้านการบริหารจัดการที่ด ี        

    7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 1,080,000 9 559,980 9 892,000 100 

รวม 370 128,430,000 85 20,295,885 54 18,605,218 14.59 

แบบท่ี 3  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา กรณีโอนเปลี่ยนแปลงตั้งรายการใหม่ /จ่ายขาดเงินสะสม/การกันเงินงบประมาณ 

 การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 ตามการใช้จ่ายเงิน          
1. การจัดซื้อครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

แผนงาน/ครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(2565) 
ครุภณัฑ์ใน 
ข้อบัญญัตฯิ 

ดำเนินการจริง 

จำนวน
รายการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
รายการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
รายการ 

จำนวนเงิน (บาท) 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
1 1,100,000 

 

1 1,092,000 

 

- 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ (กันเงิน  
กรณีผูกพัน) จำนวน 
1,092,000 บาท 

ครุภ ัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

1.1 รถบรรทุก (ดีเซล) 
จำนวน 1 คัน 

- 
1,100,000 

 

1 1,092,000 
 

-  

   รวม 1 1,100,000 1 1,092,000 
 

- - 

 
   2) การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565  
    ตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 
 

โครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

โครงการใน 
การใช้จ่ายเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 

ดำเนินการจริง 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน/ 
 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 
 
 

1 3,800,000 1 499,000 1  
กำลัง 

ดำเนินการ 

รวม  3,800,000 1 499,000 1  
        
                  3) การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565       
        ตามการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 
 

โครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

โครงการใน 
การใช้จ่ายเงินสะสม 

ดำเนินการจริง 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

14 5,020,000 14 4,075,000 14 3,716,000 

          รวม 14 5,020,000 14 4,075,000 14 3,716,000 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


