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ค าน า 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนิน 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผน 
พัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวั นโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและ 
ประเมินผลฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ 
ว่าผลจากการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงาน ที่ได้ก าหนดไว้หรือ 
ไม่อีกท้ังยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ 
ประเมินถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความ 
ร่วมมือในการด าเนินการครั้งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบแบบประเมิน จนท าให้รายงานผลเล่มนี้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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บทน า 

 

 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒537  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ 
ที ่6 พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวด้านการบริหารจัดการ และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี
ทรัพยากรจ ากัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนา
ที่สามารถตอบสนองต่อการทางานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการ
วางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ 
 ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 ๒) ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร 
 ๓) ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 
 ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ 
 ๕) ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน 
 ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการด าเนินงาน
เป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยาย
ขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 
 การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ 
ที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring)  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ 
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธี 
การด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
 ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-
effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การ
ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ
กลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตาม
โครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูง
กว่าเป็นผู้ดาเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก ็
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ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจาเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ  เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า
การวางระบบติดตามไม่จาเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมี
ระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียวโดยมีหน้าที่จัดทารายงานการติดตามประจา
ไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)เพียงจานวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทา
การศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ  “การ
ประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการ
ประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อัน
เป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  นาไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่
ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้
ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 
ที่สามารถนาไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสิน
คุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 
 ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศท่ีจะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดาเนินการต่อหรือ
ยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพราะว่าการดาเนินการ
ใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทาเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไป
ด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาสามปี 
 จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองแจ้งใหญ่  จึงต้องการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตาลหนองแจ้งใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ
เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐(ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ 
ข้อ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้อง
ด าเนินการ 
 (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ( ๒) ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่เป็นไป 
ด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การรบริหารส่วน
ต าบลหนองแจ้งใหญ่  จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้ง
ใหญ่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดาเนินโครงการ  กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง
แผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่
ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด แต่
เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้อง
กับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments 
or contexts) การประเมินปัจจัยนาเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) 
การประเมนผลลัพธ์นโยบาย(policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่
จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทาให้ผู้บริหารท้องถิ่นนาไปเป็นเครื่องมือ
ในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบาย
ของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทาหรือไม่กระทาหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่
เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือ
องค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ และที่ส าคัญที่สุด
คือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง 
 
2. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี 
และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติมการจ่าย
ขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทาง
ในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย  และให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
 ระเบียบกระทรงงมหาดไทย วา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ 
ดังนี้ 
 ๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย 
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
 ๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้
เงินอุดหนุน 
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 ๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องดาเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 
 ๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสารองเงินสะสม 
หรือเงินกู้ 
 ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ 
๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และ
งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาสามปี 
 กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง(strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ 
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนาไปสู่การปรับปรุงแผนงาน
ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและ
น าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อ
พบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่
เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและ
จะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและ
อุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน โครงการ งาน
ต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 1.เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 2.เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
 3. เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่และ
แก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
 4. เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ และผู้เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 5 เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาในปีต่อไป 
 6.เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
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4.  ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล 
     ขั้นตอนที่ 1 
     แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ คือ 
 1. สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน 
 2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน 
 3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน 
 4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวน 2 คน 
 5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน 
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 
     ขั้นตอนที่ ๒ 
 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑) 
 
     ขั้นตอนที่ ๓ 
 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 
๒๙ (๒) 
 
     ขั้นตอนที่ ๔ 
 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) 
 
     ขั้นตอนที่ ๕ 
 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๑๔ (๕) 
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5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ได้ก าหนด 
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  โดย
อาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖      
 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางใน 
หารติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

   5.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง
(adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) 
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้ 
 (๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 
      การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วง
เวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่ 
 (๒) ความสอดคล้อง (relevance) 
      มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทัง้ปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน 
 (๓) ความพอเพียง (adequacy) 
              การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึงงบประมาณของ
ท้องถิ่น 
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 (๔) ความก้าวหน้า (Progress) 
      พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา 
  ๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัยประชาชนมีน้าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้าใน
การเกษตรพอเพียง 
  ๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลงสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่
อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
  ๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน 
อบายมุข การทะเลาะวิวาท 
  ๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
      มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิม
มากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต 
  ๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทาราย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ 
ขยะในชุมชนลดลงและถูกกาจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้าเลียลดลง การระบายน้าดีขึ้น 
  ๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริม
อนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก  และเข้ามามีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมที่ดี
งาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่นสืบไป 
 (๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) 
      ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่มี
ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า มีการบารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 
 (๖) ประสิทธิผล (effectiveness) 
     ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของหมู่บ้านประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มี
ผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่ 
 (๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) 
     ประชาชน หมู่บ้าน ได้รับอะไรจากการดาเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งส่งผลไปถึง
การพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 
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 (๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
     เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดข้ึนอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดาเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่
 5.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ใน
ระดับหมู่บ้านและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้ 
 (๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็น
การตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจการวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดาเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 (๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
     เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด
แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้หลายแนวทาง 
เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสาย
งาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน 
 5.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

 ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) 

 5.๔ ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง 
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้ง 
ไว้หรือไม่ 
 ๔.๕ สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา 
 ๔.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
 ๔.๗ เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
 ๔.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  
๒ ประการ ดังนี้ 
 6.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้ 
  (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย(stakeholders) ในท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  (๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
       คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดย
สามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้ 
 รายไตรมาส 
  (๑) ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม) 
  (๒) ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม) 
  (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน – มิถุนายน) 
  (๔) ไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม – กันยายน) 
 ระยะ ๖ เดือน 
  (๑) เดือน ตุลาคม – มีนาคม 
  (๒) เดือน เมษายน – กันยายน 
  (๔) เครื่องมือ อันได้แก่ 
       เครื่องมือ อุปกรณ ์สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็น
แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์
ทางสถิต ิและการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
  (๕) กรรมวิธี อันได้แก่ 
      เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่ง
เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการด าเนินการ ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการ 
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ด าเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้
หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) 
 6.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
      (๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล 
  ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ น ามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา 
     (๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการด าเนินการ 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบ
โครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพ้ืนที่ 
 
7. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม 
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
 7.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
      (๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท๐๘๑๐.๒/ว 
๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (๒) แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  แบบที่ ๑ แบบการกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
    (๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
 7.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ 
      เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ  ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี ้
  แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
ภาพรวม 
  แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแจ้งใหญ่ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแจ้งใหญ่  (ให้หน่วยงานภายนอกดาเนินการ) 
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7.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ 
 ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจ 
มอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 ๑) ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
 ๒) เห็นจุดส าคัญท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๓) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก 
น้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาท ิ เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ 
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนาโครงกาไปปฏิบัติ 
เป็นต้น 
 ๔) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนาไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 
 ๕) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 
 ๖) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่นาไปปฏิบัติมีจุดแข็ง  (stregths)  และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะนาไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๗) ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่(ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การนาโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทาการประเมินผลโครงการทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือทาการประเมินผลต่างๆ) 
 ๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 
 ๙) การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน
การประเมินผลจะทาให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย 
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บทที ่2 
แผนยุทธศาสตร ์วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุง่หมาย และแนวทางการพัฒนา 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นสภาพการในอุดมคติซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายและปรารถนา  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  ต าบลหนองแจ้งใหญ่เป็น
ต าบลขนาดกลางที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่อย่างสงบสุข  และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่
สงบสุข  น่าอยู่อาศัย  และมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีจึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์  (Vision)  ในการพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
" สิ่งแวดล้อมท่ีดี  มีวัฒนธรรม ก้าวน าเศรษฐกิจ  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง" 

2. พันธกิจ  (mision) 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น  เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
2. การรักษาความสะอาดของถนน   ทางน้ า  ทางเดิน  และที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3. การป้องกันและระงับโรคติดต่อในพ้ืนที่ 
4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
5. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
7. คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. การบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. การพัฒนาบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค 
2. ส่งเสริมศักยภาพของประชาชนให้มีทักษะ  ความรู้   มีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
3. การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 
4. การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
5. การรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
6. สนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ฯลฯ ได้รับบริการขั้นพ้ืนฐานจากภาครัฐ

อย่างเท่าเทียม 
7. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า  ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ 

 
ยุทธศาาตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การการสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
   

 แนวทางการพัฒนา 
1. ประสานและบริหารการจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  

เมื่อปี  ๒๕๓๘  เพ่ือแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ   
 ๒.  พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพื่อการ 

     อุปโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
 ๓.  เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  
   

 แนวทางการพัฒนา 
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
2. พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มี

คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล  รองรับประชาคมอาเซียน 
3. สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 

เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป  
4. สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและ

ส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงความส าคัญของการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน 

5. ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
   

 แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาปรับปรุงพันธ์พืชและเมล็ดพันธ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  

เกิดพันธ์พืชใหม่ ๆ  ที่มีคุณภาพสูงขึ้น  โดยอาศัยเทคโนโลยีทีทันสมัยโดยขอความร่วมมือ
และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

2. ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากล โดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาพรัฐและเอกชน  

3. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ ๆ ปรับปรุง
รูปแบบเก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน  

4. ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพน าเครื่องจักร 
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มาใช้  เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น  
ส่งเสริมการกระจายสินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

5. สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบาย
เศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

6. ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค  เพ่ือจ าหน่ายและ
เพ่ือการอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

  

ยุทธศาาตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  
   

 แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง

เพ่ือเป็นผู้น าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

13 



 
 
 

3. ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน  และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

4. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น  เพ่ือเตรียม
ยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

5. ด าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกัน
และให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดใน
ทุกระดับ  

6. ด าเนินโครงการ  เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค  และความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  

7. ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม  
รวมทั้งจัดสร้างหอเกียรติยศ (Hall of  Fame)เพ่ือประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการ และ
สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดนครราชสีมา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  

   

 แนวทางการพัฒนา 
1. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน  และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล  หมู่บ้านและชุมชนที่

มีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  ทั่วถึง  และทันเหตุการณ์โดย
ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  และหน่วยงาน  หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

3. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน  ให้มีสุขภาพแข็งแรง  
โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย  การป้องกันโรคการใช้ยาอย่าง
ถูกต้อง  การรับประทานอาหาร  ที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้าน
สาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   

 แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน  ให้

สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง  
2. ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
3. ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ  เพ่ือ

สนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

4. ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค  และ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 

5. ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร  ความ
ปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน  
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ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
   

 แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น

โคราช  เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว  
2. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม  สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้านการ

ท่องเที่ยว  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

3. สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้างเครือข่าย  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยาย
ตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 
ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด  รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬา
อาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 

 แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  เพ่ือให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมาย

ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ทั้งนี้รวมถึงการ
สร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่าง ๆ  กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่าง ๆในโลก 

2. น าระบบสาสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรเพ่ือให้บริการกับประชาชนให้
สะดวก  รวดเร็ว  แม่นย า  โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน  ผู้รับบริการเป็นส าคัญ  

3. สนับสนุนบุคลากรในสังกัด  ให้ได้รับการศึกษา  อบรมการท าวิจัย  เพ่ิมพูนความรู้  เพ่ือ
ยกระดับประสิทธิภาพ  การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน  และในการ
สื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน  

4. บูรณาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  และเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา   

5. เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการ ของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  

6. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 

 แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริม  สนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ  และภัยพิบัติต่าง ๆ  
2. ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้องในกาเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย  และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
3. ส่งเสริม  และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ  เพื่อ

สร้างความอบอุ่นใจ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
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4. สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้าน  และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ  และดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจรในชุมชนหมู่บ้าน  

 

ยุทธศาสตร์ที่  10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

 แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  ใน

การพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  แหล่งน้ า  ลุ่มน้ าล าคลอง  และป่าไม้
ให้มีความอนุดมสมบูรณ์ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนใน
การรณรงค์จิตส านึก  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ  

3. ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม  เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็น
ระบบ  
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ส่วนที ่3 
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

(Performance Indicators) 
 

  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็น
สื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการ
น ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผนแบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ 
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน เมษายน  
พ.ศ. ๒๕60 ถึง กันยายน  2๕๖๐) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณโดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผล
แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)ดังนี้ 
 
๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผล
การวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการตลอดจนกลยุทธ์/
แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ 
(processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทางานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไปการใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
จะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้ในบาง
แผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system) เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการ
ด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth 
evaluation) เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น 
 
๒. ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 ๒.๑ ท าให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ด าเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ 
เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่ 
 ๒.๒ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อไปในอนาคตผู้ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะ
หาวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันตอ เหตุการณ์ หรือแม้วาเหตุการณจะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ได้จะเป็นประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือให้การปฏิบัติงานตอไป ประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถปุระสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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๒.๓ เพ่ือนาไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีข้ึน 
  ๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณา
ในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็น
เครื่องมือกระตุน้ให้ข้าราชการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม 
 
๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
 ๓.๑ เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
 ๓.๒ เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
 ๓.๓ เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ 
 
๔. ขั้นตอนการดาเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 ๔.๑ ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 ๔.๒ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
 ๔.๓ ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
 ๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 



 

 
ส่วนที่ 4 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาร
ส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามา
หาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผนแบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ 
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน 
เมษายน  พ.ศ. ๒๕60 ถึง กันยายน ม ๒๕๖๐) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและ
ประเมินผลแบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมิน
คุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 
 
 
                         การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ 1-3/1 
                        (แบบอ่ืน ๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
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แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คาชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินการ 

ไม่มีการ
ด าเนินการ 

๑ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑.๑ มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลเพือ่จัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

  

๑.๒ มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

  

๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔ มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
๑.๕ มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดท า
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒ การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   

๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลมาจัดท า 
ฐานข้อมูล 

  

๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน   

๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล (SWOT) เพ่ือ 
ประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

๒.๔ มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕ มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖ มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   

๒.๗ มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   

๒.๘ มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

๒.๙ มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 
และระยะ ๖ เดือน 
คาชี้แจง : แบบท่ี ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖ เดือนโดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุด
โครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕๕9 – กันยายน ๒๕60 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
๒. รายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส 
(๑) ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9) 
(๒) ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕60) 
(๓) ไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕60) 
(๔) ไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕60) 
รายงานผลการดาเนินงานระยะ ๖ เดือน 
(๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๕9 – มีนาคม ๒๕60 
(๒) เดือน เมษายน – กันยายน ๒๕60 
 
 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ 1-3/1 
(แบบอ่ืน ๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

ส่วนที่ 2 ผลการติดตามผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
(ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60 ถึง กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี 

ยุทธศาสตร ์
2560 2561 2562 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทาง
พระราชด าริ (อบต.) 

5 100,000.00 5 100,000.00 5 100,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
(อบต) 

8 3,785,000.00 6 3,685,000.00 6 3,685,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
(อบต.) 

3 215,000.00 3 215,000.00 3 215,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
(อบต.) 

16 8,365,000.00 16 8,365,000.00 16 8,365,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
(อบต.) 

9 320,000.00 9 320,000.00 9 590,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน (อบต. 

127 124,575,470.00 62 38,125,500.00 44 33,011,500.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา (อบต.) 

11 553,000.00 11 553,000.00 11 553,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี (อบต.) 

9 280,000.00 9 280,000.00 9 280,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน (อบต.) 

7 1,145,000.00 7 1,145,000.00 7 1,145,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 
(อบต.) 

6 1,000,000.00 6 1,500,000.00 6 1,500,000.00 

รวม 201 140,338,470.00 134 54,288,500.00 116 49,444,500.00 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2560 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2560 
อบต.หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ (อบต.) 5.0 0.10 4.0 0.05 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

2.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศึกษา (อบต) 8.0 3.78 5.0 3.64 2.0 2.18 2.0 2.18 2.0 2.18 

3.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการเกษตร (อบต.) 3.0 0.22 3.0 0.02 2.0 0.02 2.0 0.02 2.0 0.02 

4.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม (อบต.) 16.0 8.36 12.0 11.91 5.0 1.92 5.0 1.92 5.0 1.92 

5.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณสุข (อบต.) 9.0 0.32 3.0 0.21 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

6.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (อบต. 127.0 124.58 14.0 4.17 2.0 0.30 2.0 0.30 2.0 0.30 

7.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา (อบต.) 11.0 0.55 8.0 0.31 2.0 0.01 2.0 0.01 2.0 0.01 

8.ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (อบต.) 9.0 0.28 5.0 0.20 1.0 0.02 1.0 0.02 1.0 0.02 

9.ยุทธศาสตรด์้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน (อบต.) 7.0 1.14 5.0 0.46 1.0 0.00 1.0 0.00 1.0 0.00 

10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (อบต.) 6.0 1.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

           
 

 

 
                             หมายเหตุ  ร้อยละ(เปรียบเทียบระหว่างจ านวนโครงการที่ท าจริงกับจ านวนโครงการที่ตั้งไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์) 
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การเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี  2560 
 

ประเภทรายจา่ย 
จ านวนเงิน รวม ร้อยละ 

เงินรายได ้
เงินอุดหนุน 

ทั่วไป 
เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

เงินสะสม 

งบกลาง 478,230 11,588,898   12,067128 33.15 
งบบุคลากร       
  - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  2,045,400    2,045,400 5.62 
  - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,719,622.14    6,719,622.14 7.47 
งบด าเนินการ       
   - ค่าตอบแทน 118,830    118,830 0.33 
   - ค่าใช้สอย 842,139.55 720,855-   1,562,994.55 4.29 
   - ค่าวัสด ุ 537,325 1,203,640.30   1,740,965.30 4.78 
   - ค่าสาธารณูปโภค 262,153.56      
งบลงทุน       
   - ค่าครุภณัฑ ์  298,450   298,450 0.82 
   - ค่าที่ดินและส่งก่อสรา้ง  1,933,000   1,933,000  
งบเงินอุดหนุน  1,914,604.98     

งบรายจ่ายอ่ืน - -     
    รายจ่ายอื่น - -     

รวม 11,003,702.25 17,659,448..28   28,663,150.53 78.74 

 

 
หมายเหตุ    ข้อมูล ณ  วันที่   30   กันยายน  พ.ศ. 2560 
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โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 59 โครงการ  
งบประมาณ 20,970,294 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ (อบต.) 4 50,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา (อบต) 5 3,638,240.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร (อบต.) 3 25,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม (อบต.) 12 11,905,400.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข (อบต.) 3 211,654.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (อบต.) 14 4,169,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และ
กีฬา (อบต.) 

8 308,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (อบต.) 5 198,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (อบต.) 5 465,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (อบต.) - - 

รวม 59 20,970,294 

 
          อบต.หนองแจ้งใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา     รวม  15  โครงการ   จ านวนเงิน   4,451,240 บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 15 
โครงการ   จ านวนเงิน  4,451,240 ล้านบาท   สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา (อบต) 2 2,179,940.00 2 2,179,940.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร (อบต.) 2 15,000.00 2 15,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม (อบต.) 5 1,923,300.00 5 1,923,300.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน (อบต. 2 302,000.00 2 302,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา (อบต.) 

2 8,000.00 2 8,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (อบต.) 1 18,000.00 1 18,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
(อบต.) 

1 5,000.00 1 5,000.00 

รวม 15 4,451,240.00 15 4,451,240.0 
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ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะ 
 
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี   2560 
 

ล าดับ
ที ่

ประเภทรายจา่ย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว 

1 งบกลาง      
 เงินสวัสดิการผูสู้งอาย ุ      
 เงินสวัสดิการผู้พิการ      
 เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
    - เงินประกันสังคมพนักงาน

จ้างตามภารกิจ 
     

2 งบบุคลากร      
 เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
 - เงินเดือนครูผูดู้แลเด็ก      
 - เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตามภารกิจ 
     

 -เงินอุดหนุน- ทุนการศึกษา 
-ค่าวัสดุการศึกษา  
 -เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น   

     

 รวม      
    หมายเหตุ   ไม่มีผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี   2560   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (๒๕60 – ๒๕62) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ๒๕60  (แผนการจัดหาพัสดุ) 
 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จตาม
แผน 

งบประมาณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ แผนงาน หมายเหตุ 

  ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ      
 

1 
หมวดค่าวัสดุ (ส านักปลัด) 
ประเภทวัสดุส านักงาน 

 
 

  
6๐,๐๐๐ 

 
80,934 

 
4,066 

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

+25,000 

2 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   15,000 10,950 4,050 ”  
3 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ”  
4 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว   28,400 12,325 16,075 ”  
5 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   90,400 52,795 37,605 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
         
 
 

6 

หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์  

 
 

    

  
 

750 

 
 

750 

-  
 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

7 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน (มอก.)   5,500 5,500 - ”  
8 โต๊ะคอมพิวเตอร์    1,800 1,300 500 ”  
9 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง   84,000 84,000 -   

10 ตู้เอนกประสงค์   19,600 19,600 -   
         
 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        

11 เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน    11,000 11,000 -   
 

27 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (๒๕60 – ๒๕62) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ๒๕60  (แผนการจัดหาพัสดุ) 
 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จตาม
แผน 

งบประมาณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ แผนงาน หมายเหตุ 

  ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ      
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        

12 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน      16,000 15,900 100 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
13 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานส านักงาน    16,000 15,900 100 ”  
14 เครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก           7,900 - 7,900 ”  
15 เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800  VA    3,200 3,150 50 ”  
16 อุปกรณ์รับสัญญาณ Internet ไร้สาย (Wireless)          1,100 - 1,100 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

         
 ค่าวัสดุ        

17 วัสดุส านักงาน    60,000 48,020 11,980 กองคลัง  
18 วัสดุคอมพิวเตอร๋      30,000 21,400 8,600 กองคลัง  
19 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   5,000 90. 4,910 กองคลัง  

         
 ครุภัณฑ์ส านักงาน        

20 เก้าอ้ีนั่งพักคอย เก้าอ้ีแถว     17,400 - 17,400 กองคลัง  
21 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน (มอก.)     11,000 11,000 - กองคลัง  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (๒๕60 – ๒๕62) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  2560 (แผนการจัดหาพัสดุ) 
 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จตามแผน งบประมาณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ แผนงาน หมายเหตุ 

  ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ      
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        

22 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานส านักงาน   16,000 15,900 100 กองคลัง  
 วัสดุ        

23 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   10,000 3,500 6,500 ส านักปลัด   
24 วัสดุส านักงาน    30,000 28,910 1,090 กองการศึกษา  
25 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   1,000 - 1,000 กองการศึกษา  
26 วัสดุคอมพิวเตอร์   20,000 32,900 2,100 กองการศึกษา +15,000 
27 วัสดุงานบ้านงานครัว   20,000 20,000 -   
28 วัสดุการศึกษา   5,000 - -  - 5,000 

 วัสดุอื่น ๆ        
29 ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ   210,201.60 1,115,640.30 560}780.42 

กองการศึกษา  
30 ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถม     945,438 กองการศึกษา  

 ศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในพ้ืนที่         
 ครุภัณฑ์ส านักงาน        

31 เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์   750 750 - กองการศึกษา  
32 ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน    5,500 5,500 - กองการศึกษา  
33 โต๊ะคอมพิวเตอร์   1,800 1,300 500 กองการศึกษา  
34 พัดลมโคจร    11,900 11,900 - กองการศึกษา  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (๒๕๕9 – ๒๕61) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 2560  (แผนการจัดหาพัสดุ) 
 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จตามแผน งบประมาณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ แผนงาน หมายเหตุ 

  ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ      
 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        

35 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล   10,000 - 10,000   
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        

36 เครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก   15,800 15,800 - กองการศึกษา  
37 เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า    15,800 13,800 2,000 กองการศึกษา  

 ค่าวัสดุ       +5,000 
38 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    35,000 26,200 8,800 ส านักปลัด  
39 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   180,000 88,000 92,000 ส านักปลัด  +100 
40 วัสดุส านักงาน   15,000 14,898 102 กองสวัสดิการ -100 
41 วัสดุงานบ้านงานครัว   1,000 - 1,000 กองสวัสดิการ  
42 วัสดุคอมพิวเตอร์   10,000 10,000 - กองสวัสดิการ  

 ค่าครุภัณฑ ์        
 ครุภัณฑ์ส านักงาน      ”  

43 เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์   750 750 - กองสวัสดิการ  
44 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน    5,500 5,500 - กองสวัสดิการ  
45 โต๊ะคอมพิวเตอร์   1,800 1,300 500 กองสวัสดิการ  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (๒๕๕9 – ๒๕61) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี    2560 (แผนการจัดหาพัสดุ) 
 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จตามแผน งบประมาณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ แผนงาน หมายเหตุ 

  ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ      
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        

46 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน    16,000 15,900 100 กองสวัสดิการ  
47 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า   7,900 6,900 1,000 กองสวัสดิการ  
48 เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA   3,200 3,150 50 กองสวัสดิการ  
49 อุปกรณ์รับสัญญาณ Internet ไร้สาย  Wireless   1,100 - 1,100 กองสวัสดิการ  

 ค่าวัสดุ        
50 วัสดุส านักงาน    15,000 14,155 845 เคหะและชุมชน  
51 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   50,000 49,494 506 เคหะและชุมชน  
52 วัสดุก่อสร้าง   2,000 6,994 6 เคหะและชุมชน  
53 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    60,000 43,100 16,900 เคหะและชุมชน  
54 วัสดุคอมพิวเตอร์   15,000 7,660 7,340 เคหะและชุมชน  

 หมวดครุภัณฑ์        
 ครุภัณฑ์ศ านักงาน        

55 เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์   750 750 - เคหะและชุมชน  
56 ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน 2 ชั้น    3,900 3,900 - เคหะและชุมชน  
57 โต๊ะคอมพิวเตอร์   1,800 1,300 500 เคหะและชุมชน  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (๒๕๕9 – ๒๕61) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี   2560 (แผนการจัดหาพัสดุ) 
 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จตามแผน งบประมาณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ แผนงาน หมายเหตุ 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ      
58 เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA   3,200 3,150 100 เคหะและชุมชน  
59 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน   16,000 15,900 100 เคหะและชุมชน  
60 อุปกรณ์รับสัญญาณ Internet ไร้สาย (Wireless)   1,100 - 1,100 เคหะและชุมชน  
61 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า   7,900 6,900 1,000 เคหะและชุมชน  

         
 งบลงทุน         
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
62 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองแจ้งใหญ่ หมูที่

1 ถึงบ้านหนองไข่ผ า หมู่ที่ 10 
  305,000 - 305,000 เคหะและชุมชน 28 ส.ค.60 

63 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยู พร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองไข่ผ า หมู่ที่ 10  (ซอยตรงข้างร้านค้า
ชุมชน) 

  194,000 170,000 24,000 เคหะและชุมชน 8 ก.ย. 60 

64 โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

  870,000 - 870,000 เคหะและชุมชน 17 ส.ค. 60 

65 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะภายในที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

  350,000 - 350,000 เคหะและชุมชน  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (๒๕๕9 – ๒๕61) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี   2560 (แผนการจัดหาพัสดุ) 
 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จตามแผน งบประมาณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ แผนงาน หมายเหตุ 

  ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ      
66 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านบุเสมา หมู่ที่  3 และบ้านเสมาทอง หมู่ที่ 5 
  164,000 - 164,000 เคหะและชุมชน  

67 โครงการขุดลอกหนองสองห้องบ้านหนองไข่ผ า หมู่ที่ 10   326,000 - 326,000 เคหะและชุมชน  
68 โครงการก่อสร้างประตูปิด – เปิด น้ าหนองเทิงหนองใต้ 

บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 
  155,000 155,000 - เคหะและชุมชน 26 ส.ค.60 

69 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุเสมา หมู
ที่ 3 (ทางไปดอนสังข์) 

  216,000 152,000 64,000 เคหะและชุมชน 5 พ.ค.60 

70 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแจ้งเจริญ 
หมู่ที่ 4 (หลังวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่) 

  325,000 235,000 90,000 เคหะและชุมชน 28 พ.ค.60 

71 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านเสมาทอง หมู่ที่ 5  
คุ้มหนองแซง  

  305,000 - 305,000 เคหะและชุมชน 28 ส.ค.60 

72 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองฉิม
บ้านตลุกยาง หมู่ที่ 6 

  186,000 150,000 36,000 เคหะและชุมชน 3 พ.ค.60 

73 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านอีโค หมู่ที่ 7 (จากสาม
แยกหนองทะเล ถึงบ้านด่านช้าง ต าบลห้วยยาง) 

  305,000 - 305,000 เคหะและชุมชน - 

74 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองไม้
ตาย  บ้านโนนมะเฟือง หมู่ที่  8 

  216,000 214,000 2,000 เคหะและชุมชน 4 ส.ค.60 

 

33 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (๒๕๕9 – ๒๕61) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี   2560 (แผนการจัดหาพัสดุ) 
 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จตามแผน งบประมาณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ แผนงาน หมายเหตุ 

  ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ      
75 โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 9    252,000  - 252,000 เคหะและชุมชน  

76 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแจ้งเจริญ 
หมู่ที่  4 (รอบหมู่บ้านด้านทิศใต)้ 

  192,000 - 192,000 เคหะและชุมชน  

77 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก าแพง
กั้นดินคอสะพานล าห้วยใหญ่บ้านตลุกยาง  หมู่ที่  6 

  99,000 - 99,000 เคหะและชุมชน  

78 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรัตเสริมเหล็ก บ้านอีโค 
หมู่ที่  7 (คุ้มโนนหินปูน) 

  260,000 - 260,000 เคหะและชุมชน  20 พ.ย.60 

         
  ค่าวัดสุ         

79 วัสดุการเกษตร   10,000 4,110 10,890 งานบริหารทั่วไป *40,000 
        -,35,000 

         
         
         
         

รวม 5,714,550 1,973,325 3,741225   
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ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

 
 

ล าดับ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
1 แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ มี

โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจานวนมาก 
 

จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทาแผนทุกปี
และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับ 
สถานะการคลังขององค์กร 

2 การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้า 
ไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้ 

ควรด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้อย่าง 
ต่อเนื่อง 

3 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน 
จึงไม่เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือ 
เป็นปัจจัยส าคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ 
ก าหนดไว้ 

แผนเป็นปัจจัยส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู่ 
เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ 
ความส าคัญและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ 
ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุ 
เป้าหมายอย่างจริงจัง 

4 งบประมาณท่ีได้รับไม่เหมาะสมและไมพ่อเพียงกับ 
โครงการ 

ใช้งบประมาณตามโครงการที่ก าหนดขึ้นตาม 
แผนปฏิบัติ 

5 ระยะเวลาในการจัดท าโครงการที่ก าหนดตามแผน 
ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการ เช่น 
เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ 

-หน่วยงานเห็นความส าคัญในการจัดท า 
โครงการ โดยค านึงถึงตัวชี้วัดที่ก าหนดเพ่ือให้ 
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
-หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความ 
ร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น 

6 การรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้ 
ข้อมูลล่าช้า 

ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงาน 
ผลการด าเนินงานเมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
แล้ว เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ
น าข้อมูลไปสรุปผลได้ 
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แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค าชี้แจง : แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรกครอง 
             ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) โดยมีก าหนด  
             ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖ เดือน  
             โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
๑.๒ รายงานผลการดาเนินงานระยะ 6 เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐) 
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัต ิ
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน 
แผนพัฒนา 

สามป ี

บรรจุในข้อ 
บัญญัต(ิน าไป

ปฏิบัต)ิ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่ 
ปรากฏในแผนฯ 

ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ (อบต.) 5 4 1.99 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา (อบต) 8 5 2.48 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร (อบต.) 3 3 1.49 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม (อบต.) 16 12 5.97 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข (อบต.) 9 3 1.49 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (อบต.) 127 14 6.96 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา (อบต.) 

11 8 3.98 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (อบต.) 9 5 2.48 
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(อบต.) 

7 5 2.48 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
(อบต.) 

6 - 0 

 รวม 201 59 29.35 
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การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 29 และข้อ 30 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที ่มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผน 
พัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลง
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) และการ
ติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 
 
 ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ เป็นไป
ด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพ่ือ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
๑. สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์๒๕๕๘  เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ 
แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  และ  ข้อ ๗  การวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคาอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ 
 (๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนาเอาผลการวัดคุณภาพของ
แผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือรวบรวม
รายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ได้ด าเนินการวัด
คุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าว โดยได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา๐๙.๐๐ น. ณ ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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แบบ  1  การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 – 2562) 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2560 

อบต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา  

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ คิดเป็น 

1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ (อบต.) 5.0 2.49 100,000 0.07 4.0 6.78 50,0000 0.24 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา (อบต) 8.0 3.98 3,785,000 2.70 5.0 8.47 3,638,240 17.35 2.0 13.33 2,179,940.00 48.97 2.0 13.33 2,179,940.00 48.97 2.0 13.33 2,179,940.00 48.97 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร (อบต.) 3.0 1.49 215,000 0.15 3.0 5.08 25,000 0.12 2.0 13.33 15,000.00 0.34 2.0 13.33 15,000.00 0.34 2.0 13.33 15,000.00 0.34 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม (อบต.) 16.0 7.96 8,365,000 5.96 12.0 20.34 11,905,400 56.77 5.0 33.33 1,923,300.00 43.21 5.0 33.33 1,923,300.00 43.21 5.0 33.33 1,923,300.00 43.21 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข (อบต.) 9.0 4.48 320,000 0.23 3.0 5.08 211,654 1.01 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (อบต. 127.0 63.18 124,575,470 88.77 14.0 23.73 4,169,000 19.88 2.0 13.33 302,000.00 6.78 2.0 13.33 302,000.00 6.78 2.0 13.33 302,000.00 6.78 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-
วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา (อบต.) 

11.0 5.47 553,000. 0.39 8.0 13.56 308,000 1.47 2.0 13.33 8,000.00 0.18 2.0 13.33 8,000.00 0.18 2.0 13.33 8,000.00 0.18 

8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี (อบต.) 9.0 4.48 280,000 0.20 5.0 8.47 198,000 0.94 1.0 6.67 18,000.00 0.40 1.0 6.67 18,000.00 0.40 1.0 6.67 18,000.00 0.40 

9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน (อบต.) 

7.0 3.48 1,145,000 0.82 5.0 8.47 465,000 2.22 1.0 6.67 5,000.00 0.11 1.0 6.67 5,000.00 0.11 1.0 6.67 5,000.00 0.11 

10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม (อบต.) 

6.0 2.99 1,000,000 0.71 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

รวม 201.0 
 

140,338,470   59.0 
 

20,970,294   15.0   4,451,240.00   15.0   4,451,240.00   15.0   4,451,240.00   

 ข้อมูล ณ 16/10/2560 
ลงช่ือ          สมัคร    บุพบุญ 

       (นายสมัคร      บุพบุญ) 
         ประธานคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 
--------------------------------------------------- 

 

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕9 มาตรา ๒53 บัญญัติให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสภาท้องถิ่นเปิดเผยการรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้
จ่ายและผลการด าเนินงานในรอบปี ตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายบัญญัติ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 หมวด6 ข้อ 29(3)  และข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เสนอรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
 ๒๕๕9 มาตรา ๒53 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 หมวด 6 ข้อ 29(3)  และข้อ  30 (5)  องค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองแจ้งใหญ่ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณการใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 2 ช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 
เมษายน  2560  ถึงวันที่ 30 กันยายน  2560  มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการ
บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ดังนี้ 
 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ ณ วันที่        เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2560 
 
 
 

                          (นางจตุพร  ศิริอุดม) 
           ปลัดองคอ์งค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่   
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ชื่อ  อปท.  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

   1. รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง  

        แจ้งใหญ่   อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา   ซึ่งได้จ าแนกออกเป็น   10  ยทุธศาสตร์การพัฒนา 

  2. ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
      - จ านวนโครงการที่แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 201 โครงการ งบประมาณ 140,338,470 บาท 
      - จ านวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณฯ จ านวน  59  โครงการ  20,970,294 บาท  
 
  ๓. จ านวนงบประมาณตั้งไว้ตามแผนพัฒนาสามปี  2560   เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  140,338,470  บาท  

 งบประมาณท่ี ด าเนินการได้ตามศักยภาพของ  อบต. หนองแจ้งใหญ่  ตามแผนการจัดหาพัสดุ 
 เป็นเงิน  79  รายการ  เป็นเงิน 5,714,550  บาท    
    
๔. จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ  59  โครงการ  จากทั้งหมดตามแผนงาน   201  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  29.35  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
ที ่นม 96001 /                                               วันที ่  30   ตุลาคม 2560  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
  
  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ที่   49 / ๒๕๕9  ลงวันที่ 1  มีนาคม 2559 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  โดยให้มีอ านาจ
หน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผล และเสนอผลให้สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลให้
ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งภายในเดือนเมษายน และเดือน ตุลาคม ของทุกปี นั้น  
 

   บัดนี ้คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลด าเนินการดังรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมหนังสือนี้ 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดาเนินการต่อไป  
 
            (นายสมัคร  บุพบุญ)  
        ประธานคณะกรรมการฯ  
    -ทราบ  
                                                                           ลงชื่อ 
                  (นางจตุพร   ศิริอุดม)  
                                                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
ที ่  นม 96001 /                                             วันที ่  30   ตุลาคม  2560  
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
เรียน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
  
สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ต่อไป นั้น  
 
  ดังนั้น จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแจ้งใหญ่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้  
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
          (นางจตุพร   ศิริอุดม)  
                                                                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
                      -ทราบ  
 
                                                                           (นางจตุพร  ศิริอุดม)  
                                                 ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
ที ่  นม 96001 /                                             วันที ่ 30  ตุลาคม  2560  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
  
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นต่อไป นั้น  
 
  ดังนั้น จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแจ้งใหญ่  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้  
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
           (นางจตุพร  ศิริอุดม)  
                                                                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
 
 เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
  -เพ่ือโปรดทราบ  
  -เห็นควรบรรจุเข้าวาระการประชุมสภาฯ  
 
         ลงชื่อ  
      (นายสมจิตร  มุงรัง)  
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
  
   -ทราบ , บรรจุเข้าวาระการประชุม 
  
                                                         ลงชื่อ 
                        (นายสมัคร  บุพบุญ)  
                                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


