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 จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บทบาทและอ านาจหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง ดังเห็นได้จากกฎหมายฉบับต่าง ๆ
อาทิเช่น พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 ฯลฯ ส่งผลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทอ านาจหน้าที่ต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริม
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 อย่างไรก็ดี แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่ซึ่งรวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง ที่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ต าบลหนองม่วง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองม่วงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสี่ปี ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการ
หนึ่งที่จะท าให้ องค์กรสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นการวางแผนจึงเป็น “การพิจารณา 
และก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่าง
ปัจจุบัน และอนาคต” 
 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แม้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วงจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็
ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของ
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วงได้“ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการ
ปรับปรุงการประสิทธิภาพในการดาเนินงาน รวมถึง“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการ
ด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง จึงได้จัดท า
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ขึ้น เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้
ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วงต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผน (Monitoring and Evaluation) 
 การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่
โดยที่ “ การติดตาม ” (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่า
ที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งใน
การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
 ส่วนการประเมินผล เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัด
ว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร 
(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนาไปในการ
ปรับปรุง แก้ไขหรือยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน และสุดท้ายนาไปสู่การ
ตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเท่ียง เป็นปรนัยเชื่อถือได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
 2.1 เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.2 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
2.3 เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วงและ

แก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
2.4 เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป 

 
3. วิธีกำรติดตำมและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองม่วงประกอบด้วยกระบวนการติดตามและการประเมินผลลัพธ์ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้
ดังนี้ 
 การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนิน
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดม
ความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามผลการด าเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง ซึ่ง
ประกอบไปด้วย การติดตามการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหา



และอุปสรรคในการด าเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 
ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ม่วงในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการ
พัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ 
e-plan 
 
4. กำรก ำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/
กิจกรรม โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ระยะหกเดือน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลใน
ภาพรวมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลหนองม่วงทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปีและปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสำรที่เกี่ยวข้องในกำรติดตำมและประเมินผล 

 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วงในครั้งนี้ เป็นการ

ติดตามและประเมินผลของปีงบประมาณ 2561 โดยมีข้อมูลที่ส าคัญในการศึกษาเพ่ือท าการติดตามและ
ประเมินผล อันประกอบด้วย แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เป็นต้น 

 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางพัฒนา
หนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องนามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างราบรื่น และวิสัยทัศน์ในที่สุดแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้การร่างแผนเป็นเครื่องมือในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยท าโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในปีที่จะจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไม่จัดท างบประมาณเพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยรอบคอบ และผ่านกระบวนการ มีส่วนร่วมประชาชน ดังนั้น เพ่ือเป็นการในอนาคต โดยได้ด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รายละเอียดดังนี้ 
 
 1.1 ลักษณะของแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี 

- เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน

และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
- เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสี่ปี 
- เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
 1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป ี

- เพ่ือแสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลและการจัดท างบประมาณประจ าปี 

- เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลในช่วงสี่ปีที่มี
ความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

- เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
 1.3 ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป ี

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท า
แผนพัฒนาสี่ปีไว้เป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินการ 7 ขั้นตอนดังนี้ 

 



  ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมกำรจัดท ำแผน 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ

ชี้แจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่
จะต้องด าเนินการต่อไป 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบได้แก่
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาคม 
  ขั้นตอนที่ 2 กำรคัดเลือกยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 

1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความ
ต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณาโดยในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีใน 
ครั้งแรกให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรน ามาใช้
เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสี่ปี
ต่อไป 

3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/
กิจกรรม อะไรบ้างที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือก
มาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา 

4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้
จะต้องมีการด าเนินการ ดังนี้ 

 (1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนว
ทางการพัฒนาเช่นในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
สินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยเวทีการประชุมร่วมได้ก าหนดโครงการพัฒนาด้านการตลาดฯ ซึ่งอาจจะมี
ความสัมพันธ์กับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ซึ่งได้ก าหนด โครงการปรับปรุงสถานที่
ประวัติศาสตร์ปราสาทเก่า หากพิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่าโครงการทั้งสองที่มาจาก ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
ละยุทธศาสตร์กัน แต่มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันได้ในเชิงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนโดยการ
น าผลิตภัณฑ์มาขายให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งหากก าหนดในแผนพัฒนาสี่ปีแล้ว จะต้องก าหนดห้วงเวลาการ
ด าเนินงานที่สอดรับกัน 

(2) ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถ
ในการด าเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามา
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 

(3) มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือที่จะบรรจุลงใน
แผนพัฒนาสี่ปีได้อย่างเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว้เพ่ือท าแผนพัฒนาสี่ปีในช่วง
ถัดไปด้วย เนื่องจากในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจจะต้องใช้เวลา
ต่อเนื่องนานกว่าสี่ปี ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดท าโครงการ/
กิจกรรมที่ต่อเนื่องไปในระยะยาวด้วย ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ในช่วงสี่ปีของการ จัดท าแผนพัฒนาสี่ปีได ้



    (4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้นในขั้น
ของการพิจารณาก าหนดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(4.1) งบประมาณรายรับ-รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(4.2) ทรัพยากรการบริหารอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(4.3) ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมด าเนินการ หรือมีภารกิจ

รับผิดชอบการด าเนินการในเรื่องนั้นๆ เมื่อพิจารณาด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการ
ออก อย่างน้อยสามประเภท คือ 

- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
กล่าวคือมีขีดความสามารถทั้งทางด้านก าลังเงิน ก าลังคน วัสดุอุปกรณ์และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่
จะด าเนินการได้เอง 

- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้
หน่วยงานอื่นด าเนินการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ แต่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะด าเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการแทน
โดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ 

- โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ทั้ง
ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และภาคเอกชน อันเนื่องมาจาก เป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่
แล้ว ทั้งนี้ รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
  ขั้นตอนที่ 3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการส ารวจ

และเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป
แล้วยังจะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ 
ต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์แนวทางการ
พัฒนาโครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูล
ภายนอก เพ่ือสามารถนามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ได้ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 
2.1 การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
2.2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2.3 การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
2.4 การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสี่ปี 

   โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผล
การพัฒนาที่ผ่านมาและน าเสนอที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น 
และหน่วยงานเกี่ยวข้องเพ่ือประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมา โดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและ
ในเชิงคุณภาพ และควรจัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านด้วย 

2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 



- หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ให้ที่
ประชุมตาม ข้อ 1 ร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับ
ปัญหาความต้องการของประชาคม/ประชุม ในห้วงระยะเวลาสี่ปี (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์
การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีก็ได้) ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังมิได้
ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แต่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องก าหนดขึ้นใหม่ ก็อาจก าหนดขึ้นได้ 
แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
และวิสยัทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น และน าไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 
    3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งล้วน
แล้วแต่มีความจ าเป็นในการด าเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น แต่มีความส าคัญความ
จ าเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกัน ที่ประชุมตามข้อ 1 จะต้องร่วมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนว
ทางการพัฒนา การจัดล าดับความส าคัญดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดล าดับ
ความส าคัญอยู่ในล าดับหลังๆ จะไม่ต้องน ามาปฏิบัติเพราะการที่จะก าหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง
ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องด าเนินการ แต่ในห้วงระยะเวลาสี่ปีของแผนพัฒนาสี่ปีนั้น อาจมีแนวทางที่
จ าเป็นต้องน ามาเน้นการปฏิบัติ 

4. การตดัสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาห้วงสี่ปี 
- หลังจากจัดล าดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะตัดสินใจ

ว่าจะน า แนวทางการพัฒนาเหล่านั้นมาด าเนินการ แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้นควรจะได้วิเคราะห์ถึงความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพราะในการจัดล าดับความส าคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดังนั้น
เพ่ือทบทวนและยืนยันการจัดล าดับว่ามีความเป็นไปได้ในแนวทางการปฏิบัติจริงหรือไม่ จึงควรน าแนวทางการ
พัฒนามาท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) อีกครั้ง 
  ขั้นตอนที่ 4 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทำงกำรพัฒนำ 

1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาช่วงสี่ปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณา 
คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาในช่วงสี่ปี โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี 

บางครั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการ
พัฒนาตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่อาจน ามาปรับให้ชัดเจนและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ช่วงสี่ปี 

2. ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่
จะต้องด าเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะด าเนินการย่อมมีความหลากหลาย ซึ่งที่
ประชุมจะต้องพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย คือ 

(1) พิจารณากิจกรรมที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนว
ทางการพัฒนาที่ก าหนดอย่างรอบคอบ เพ่ือให้ได้ โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/
กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอื่นหรือ
โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการ 

(2) พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้ง
ภายใต้แนวทางเดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา 



(3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการการ
ด าเนินงานและในด้านของผลการด าเนินการ เพ่ือบรรลุกิจกรรมลงในปีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

(4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
ก. จากความจ าเป็นเร่งด่วน 
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะด าเนินการ 

  ขั้นตอนที่ 5 กำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปีมาจัดรายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการในปีแรกของแผนพฒันาสี่ปี เพ่ือให้สามารถนาไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
  ขั้นตอนที่ 6 กำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสี่ปี 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปี 
โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 บทน า 
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดเวทีประชาคม ซึ่ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอร่าง
แผนพัฒนาสี่ปีและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสี่ปีให้สมบูรณ์ต่อไป 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนาร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่
ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
  ขั้นตอนที่ 7 กำรอนุมัติและกำรประกำศใช้แผนพัฒนำสี่ปี 

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนสี่ปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ ประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาต่อไปในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอร่างแผนพัฒนาสี่ปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะ
พิจารณา อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 
 1.4 ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสี่ปี 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้ง
ในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกันเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
ทรัพยากรการบริหารโดยทั่วไปประกอบด้วย 

เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองและแหล่งงบประมาณภายนอก
รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 



คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
ระดับซึ่งจะมีความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านความรู้ทักษะและทัศนคติซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
น าศักยภาพของก าลังคนเหล่านั้นมาใช้รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
ซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 

วัสดุอุปกรณ์ หมายถึงเครื่องจักรเครื่องมือรวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถน ามาใช้ในการ
บริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุดโดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพ่ือรองรับ
ความก้าวหน้าของสังคมโดยรวมได้อย่างเท่าทันและใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 

การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืนการบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและนา
ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

แผนผังขั้นตอนกำรด ำเนินกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล

หนองม่วง 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบล 

ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิน่ทราบโดยทัว่กันอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตลุาคม ทั้งนี้

ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 



กำรติดตำมและประเมินผลควำมพึงพอใจโดยสถำบันที่น่ำเชื่อถือ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วงได้จ้างสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือส ารวจความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานประจ าปี โดยแบ่งหัวข้อในการส ารวจให้ครอบคลุมทั่วถึงเน้นการให้บริการด้านต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองม่วง หัวข้อในการประเมินประกอบด้วย 

ควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพให้บริกำร 
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ควำมพึงพอใจด้ำนกิจกรรมสำธำรณะ 
วัดระดับความพึงพอใจ จ านวน 4 ด้าน คือ 

1. งานด้านการศึกษา 
2. งานงานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
3. งานด้านรายได้หรือภาษี 
4. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบท่ี 1 แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถ่ิน 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นการประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง 

 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร 

ด ำเนินงำน 
ไม่มีกำร 

ด ำเนินงำน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
  1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
  2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
  3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
  4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
  5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
  6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
  7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
  8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
  9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
  10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ 
ท้องถิ่น 

  

  11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
  12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
  13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
  14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
  15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   



  16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
  17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
  18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
  19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

ผลกำรติดตำมและประเมินผลจำกคณะกรรมกำรฯ 
มีการด าเนินการครบทั้ง 19 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบท่ี 2 แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยไตรมำส 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา 
4 ปี โดยมีการก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือน กันยายน – ตุลาคม  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง 
ส่วนที่ 2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ 4 ปี 

2. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 
 

ยุทธศำสตร์ 
ปีที่ 1 2561 ปีที่ 2 2562 ปีที่ 3 2563 ปีที ่4 2564 รวม 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

75 79,699,980.- 61 193,750,000.- 61 76,225,000.- 57 150,120,000.- 254 499,794,980.- 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

6 3,525,000.- 10 3,200,000.- 11 2,450,000.- 8 1,500,000.- 35 10,675,000.- 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

38 28,195,000.- 41 26,190,000.- 37 25,530,000.- 36 25,330,000.- 152 105,245,000.- 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

1 237,500.- 5 3,520,000.- 2 670,000.- 2 670,000.- 10 5,097,500.- 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง การปกครอง ฯ 

8 2,780,000.- 8 2,780,000.- 8 2,780,000.- 8 2,780,000.- 32 11,120,000.- 

รวม 128 114,437,480.- 125 54,267,000.- 119 107,655,000.- 111 180,400,000.- 483 631,932,480.- 
 
 



ส่วนที่ 3 
ผลกำรวัดคุณภำพแผนพัฒนำกำรติดตำมและประเมินผล 

ในเชิงปริมำณตำมแบบติดตำมและประเมินคุณภำพแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2559 ข้อ 13 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 
กุมภาพันธ์ 2558เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ 7 การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/
ว 4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (1) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้
ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคาอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (2) การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯสามารถนาเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานให้
ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังกล่าวจึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการ
ประเมินมีรายละเอียด ดังนี้ 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
1. ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 

 
  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



ส่วนที่ 4 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
มีจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รวมทั้งสิ้น 128 โครงการ จ านวนงบประมาณ 114,437,480. บาท ซึ่งจากข้อสังเกตจะ

พบว่า ในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) มีการด าเนินการครบทั้ง 5 ยุทธศาสตร์แต่จะให้ความส าคัญในส่วนของยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ 
มากเป็นอันดับ 1 

 
ยุทธศำสตร์ 

โครงกำร
ตำม 

แผนพัฒนำ 
ปี 2561 

โครงกำรที่ 
ต้ังใน 

ข้อบัญญัติ 

 
โอน

งบประมำณ 

โครงกำรที่ 
ด ำเนินกำร 
จ่ำยขำดเงิน

สะสม 

 

รวมโครงกำร 
ที่ด ำเนินกำรทั้งสิ้น 

 

โครงกำรที่ไม่ได้ 
ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำ

ฯ 

 

รวมโครงกำรที่ได้ด ำเนินกำร
ตำมข้อบัญญัติ 

จ ำนวน จ ำนวน  จ ำนวน จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 75 28 - - 13 18.31 58 81.69 13 18.31 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 6 6 - - 1 16.67 5 83.33 1 16.67 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 38 34 - - 16 57.14 12 42.86 16 57.14 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 1 1 - - 0 0 1 100 0 0 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครอง ฯ 

8 7 - - 5 55.56 4 44.44 5 55.56 

รวม 128 76 14 22 35 30.43 80 69.59 35 30.43 
ผลกำรติดตำมและประเมินผลจำกคณะกรรมกำรฯ 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. โครงการตามแผนพัฒนาสามปี จ านวน 128 โครงการ 
2. โครงการที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติ จ านวน 71 โครงการ 
3. โครงการที่ด าเนินการโดยจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 22 โครงการ 

 



ส่วนที่ 5 
กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ข้อ 13 ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2107 ลง
วันที่ 2 กันยายน 2558 เรื่อง เร่งรัดการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาน าเข้าข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 29 (3) นั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองม่วงโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง 
จึงด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  
 ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง 
  1. ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีดังนี้ 

ปัญหำ 
1) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทางานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
2) หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก 
3) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก 
 
อุปสรรค 
1) อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ 

  2. ปัญหำและอุปสรรคในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ มีดังนี้ 
ปัญหำ 
1) การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วงยังมีบาง

โครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วงไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมใน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3) องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้ง

ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
อุปสรรค 
1) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วงมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน

แก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านได้ทั้งหมด 
2) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง ตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจ

แต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการ
ใหม ่



 ข้อเสนอแนะ 
  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง มีระดับความส าเร็จที่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง 
1) การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามา

เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน 
2) การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึง

สถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรลุในแผนพัฒนาสี่ปี 
3) ควรเร่งรัดให้มีการด า เนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้ งในข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายให้สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
4) องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและ

เหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจ่าย
รายการใหม ่
   2. กำรบริกำรประชำชน 
    1) ควรปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ราง
ระบายน้ า ไฟฟ้า ประปาให้ดีมีมาตรฐานยิ่งขึ้น 

2) ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุด
บริการและเก้าอ้ีเพียงพอสะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี 

3) ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่านี้
และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อย ๆ 

4) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลจากข้อเสนอแนะดังกล่าว 
หากองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถดาเนินการได้ จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด 

 
 

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


