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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6  ข้อ 29  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    

 

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือรายงานและ
เสนอความเห็น ที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

 
 
 
 
 
 















 ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)          

และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่าย
ขาดเงินสะสม  การโอนงบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสมและ
งบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทาง      
ในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย และให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณ        
ขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 4  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

1)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

2)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้
เงินอุดหนุน 

3  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

4)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือ
เงินกู ้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548     
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น 
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น     
สี่ปี  

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบ      
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาโครงการ   
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กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน
ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่ 
การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง 
ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่น
รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบ
จุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมี
โอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุง
และเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้
เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
1)  เพ่ือให้ภารกิจของบุคลากรในองค์กร แต่ละคนแต่ละกอง มีความสอดคล้องกัน  
2)  เพ่ือให้เป้าหมายขององค์กรเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลักและสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล   
3)  เพ่ือให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
4)  เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรต่างๆเกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์  
5)  เพ่ือรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม      

งานต่างๆเพ่ือให้ประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับบริการ 
6)  เพ่ือให้สามารถก าหนดมาตรการต่างๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไชและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึน  

1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 1   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเตมิ ข้อ 28  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
 
 
 
 
 
 

/ขั้นตอนที่... 
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ขั้นตอนที่ 2    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)   

ขั้นตอนที่ 3    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2548  ข้อ 29 (2)   

  ขั้นตอนที่ 4    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม      
ข้อ 29 (3)    

ขั้นตอนที่ 5    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่ นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ผังขั้นตอน... 
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ด ำเนินกำรผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

 
 
 
       
 
 

 
 

 
        
 
 




































ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

       ประกาศผลการติดดามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
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1.4 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 1. ท าให้ภารกิจต่างๆของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส่วน/กอง มีความ
สอดคล้องกัน ประสานการท างานให้องค์รวมของหน่วยงาน 
 2. สามารถท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความ
สอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. ท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
 4. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ 
 5. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ 
 6. นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะ
เกิดข้ึนได ้    

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  
    "ต าบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพเสริม กระจายโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สืบสานประเพณีท่ีดีงาม" 

ข. พันธกิจ ของอบต.หนองแวง  
    1. พัฒนา บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม  
    2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน  
    3. ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน  
    4. พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
    5. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.หนองแวง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้            
   7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1. การคมนาคม และการระบายน้ า 
        2. แหล่งน้ า เพื่อการบริโภค อุปโภคและการเกษตร 
        3. ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
        4. ก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ และอาคารต่างๆ 
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    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 วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        2. ด้านการสงเคราะห์และส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 
        3. ด้านการส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        4. ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และบ าบัดผู้เสพยาเสพติด 
    6. ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
        1. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        2. ด้านการก าจัดขยะมูลฝอย 
    7. ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการบริหารจัดการที่ดี 
        1. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนา 
        2. ด้านการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา 
        3. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ 
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.หนองแวง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้       
7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1. การคมนาคม และการระบายน้ า 
        2. แหล่งน้ า 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 วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        2. ด้านการสงเคราะห์และส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 
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จากตารางสรุปผลการด าเนินงานโครงการ สรุปได้ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีโครงการที่ด าเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 96.15 ของโครงการทั้งหมด 
2. ด้านเศรษฐกิจ  มีโครงการที่ด าเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 66.67 ของโครงการทั้งหมด 
3. ด้านสาธารณสุข  มีโครงการที่ด าเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 84.62 ของโครงการทั้งหมด 
4. ด้านการศึกษา มีโครงการที่ด าเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 73.08 ของโครงการทั้งหมด 
5. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต มีโครงการที่ด าเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 43.24 ของโครงการทั้งหมด 
6. ด้านสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่ด าเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของโครงการทั้งหมด 
7. ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการบริหารจัดการที่ดี มีโครงการที่ด าเนินการแล้วคิดเป็นร้อย

ละ 84.38 ของโครงการทั้งหมด 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ มีโครงการทั้งหมด 19 โครงการ แต่มี
การด าเนินการเพียงแค่ 6 โครงการ เหลืออีก 13 โครงการ ที่ไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งโครงการที่
ด าเนินการแล้ว เมื่อเทียบกับโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 31.58 ซึ่งถือว่าเป็นการน าไปปฏิบัติในสัดส่วนที่
น้อยมาก เมื่อเทียบกับการตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 19 โครงการ จึงได้สอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ
ตรวจสอบเอกสาร การเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน รายการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 
หมู่ที่ 11 ซึ่งเป็นโครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีหมู่บ้านประจ าปี จ านวน 11 โครงการ ที่ไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ เนื่องจากขาดเอกสารประกาศจากอ าเภอ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน ท าให้เอกสารไม่ครบ 
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงได้ประสานให้คณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน            
เร่งด าเนินการจัดท าประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้ทันประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณในปีถัดไป    
เพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนในการจัดกิจกรรมประเพณีหมู่บ้าน และการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. การตั้งงบประมาณ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้ค านึงถึงความเป็นไปได้ในการ 

น าโครงการไปสู่การปฏิบัติได้จริง และอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และประสาน
คณะกรรมการหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านที่จะขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ให้จัดเตรียม
เอกสารเพ่ือประกอบการขอรับเงินอุดหนุน ให้เรียบร้อย เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุน เพื่อด าเนินงานประเพณีหมู่บ้านประจ าปี เหมือนปีที่ผ่านมา เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนมาก
ที่สุด 
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2. ให้แต่ละหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ประสานความร่วมมือกันในการด าเนิน 

กิจกรรมตามโครงการเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของโครงการกิจกรรมที่ด าเนินการในพ้ืนที่ 
3. ในการด าเนินงานโครงการกิจกรรมให้แต่ละหน่วยงานผู้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท าการ 

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบอย่างทั่วถึง 
4.   ให้หน่วยงานต่างๆขององค์กรด าเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ตามปฏิทิน   

การด า เนิ น งาน  และ เมื่ อด า เนิ น โครงการ /กิ จกรรม  เสร็ จ เ รี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ร ายงานผล  ปัญหา                    
อุปสรรค ให้ผู้บริหารทราบเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานปีต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


