
 
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว 
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕61 ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖2) 
 
                 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ 29 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ 13  ข้อ 14 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3)  
ให้รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จาก การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรม การพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประซาซนใน ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น 
 
              องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5) ในซ่วงเดือนตุลาคม ๒๕61 – กันยายน ๒๕๖2 เพ่ือแสดงผลการดำเนินงาน โครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แบบ 
             จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                  ประกาศ ณ วันที่   18   เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖2 
 
 
 
                                          (ลงชื่อ) 
                                                      (นายชินวฒัน์  จนัทะศรี) 
                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖12 

 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕61 ถึง เดือนกันายน ๒๕๖2) 
ของนายกองค์การบริหารส่วนตำสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

 
        เรียน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน กระผมนายชินวัฒน์ จันทะศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว ขอรายงานผลการติดตามและประเมิน 
ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 –๒๕๖5 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕61 
ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.๒๕๖2 ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำสร้อยพร้าว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยกว่าด้วยจัดทำ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ 29และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 12 (3) ข้อ13 (5) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประซาซนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี นั้น 
         สำหรับการดำเนินการพัฒนาตำบลสร้อยพร้าวในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2561-เดือน
กันยายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมานั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง มาจากเพราะความร่วมมือจากทุกท่าน ทั้งผู้นำ
ท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล หน่วยงาน ราชการในพ้ืนที่ ภาครฐั/เอกซน ตลอดทั้งองค์กรต่างๆ ทีไ่ด้ร่วมมือ
กันทำงานเพ่ือประโยชน์ต่อท้องถิ่น และสนอง ความต้องการของประซาซน กระผมในนามนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสร้อยพร้าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ขอบคุณทุกท่าน ทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความร่วมมือ อย่างดี
ยิ่ง ตลอดจนส่วนราชการที่เก่ียวข้องและประซาซน ในพ้ืนที่ตำบลสร้อยพร้าว ทุกท่าน   เนื่องจากการพัฒนาท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้า จะต้องอาศัยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จึงจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาให้ไปสู่เป้าหมายที่เรา
ปรารถนาและกระผมเองก็มุ่งมั่งในการ ทำงานโดยยึดวิสัยทัศน์การพัฒนา ชุมชนเศรษฐกิจดี มีถนน ไฟฟ้า และแหล่งน้ำ
พร้อม สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ชีวิตปลอดภัย พลานามัยสมบูรณ์ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าตำบลสร้อยพร้าว และเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ของพ่ีน้องประชาชนชาวตำบลสร้อยพร้าว 
 

          องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว  ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5) ในช่วงวนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 - 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือแสดงผลการดำเนินงานโครงการ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
 
 
นายชินวัฒน์  จันทะศรี 

                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 

                (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2) 

 
 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว 
   อำเภอหนองหาน   จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
                         

          ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. ๒55๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) ข้อ 13 (5) ได้กำหนดให้มี
การดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตาม และประ 
เมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการใน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประซาซนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี 
       ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์ 

การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลสร้อยพร้าว ประจำปีงบประ 
มาณ พ.ศ. ๒๔๖2 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒561 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๔๖2) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่
ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการ ติดตามฉบับนี้จะ
สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาตำบล สามารถแก้ไขปญัหาให้กับประซาซนได้ และประซาขนเกิดความพึง
พอใจสูงสุด  
 
 

                          คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                                                                                องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว 
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บทที่  1 
 

                                                            บทนำ 
1.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
         การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการ ดำเนินงานแผนที่
ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัด หรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง 
ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของ ประซาขนได้ตรงตามความต้องการหรือ
ไม, อย่างไร ใน การติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาจะยึดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นหลัก
เนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณท่ีขัดเจน สามารถติดตามและ ประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย  
        การติดตามและประเมินผลจึงเป็นที่เรื่องที่สำคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิง ยุทธศาสตร์เพ่ือการ
บริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่องมีประโยชน์ต่อองค์กร ดังนี้    
       ๑) เป็นภารกิจที่สำคัญของระบบการวางแผนและการบริหารแผน/โครงการ ที่มีส่วนสำคัญใน การควบคุมคุณภาพ
งาน  ทั้งนี้เนื่องจากการประเมินโครงการเป็นการตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่งซึ่ง ดำเนินงานอย่างมีระบบทุกส่วนของ
โครงการและปัจจัยทุกชนิดที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งปัจจัยนำเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process) และผลงาน 
(Outputs) จะได้รับการตรวจสอบทุกขั้นตอน และนำมาซึ่ง ข้อมูลที่จำเป็นอันเป็นข้อมูลย้อนกลับที่จะนำมาใช้ในการ
ปรับปรุงการดำเนินงาน เพราะนอกจากนี้ จะชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานแล้วยังชี้ให้เห็นผลการปฏิบัติงานซึ่ง
ไม่สามารถทราบได้จาก กระบวนการวางแผน    
      ๒) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถปรับปรุงกระบวนการวางแผนและบริหารแผน ด้วยการใช้ข้อมูลที่
ต่อเนื่อง  ทำให้สามารถปรับสภาพการปฏิบัติให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง  สามารถควบคุมแผนและโครงการให้
เป็นไปตามทิศทางที่กำหนดไว้    
     ๓) การประเมินช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์เต็มที่ ทั้งนี้เพราะ การประเมินโครงการ
จะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนขอโครงการ  ข้อมูลใดหรือปัจจัยใดที่จะเป็นปัญหาจะได้รับ การปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติได้หรือใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม คุ้มค่า  ทรัพยากรทุก ชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจำนวนหรือ
ปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแก่การดำเนินงาน   
     ๔) การประเมินโครงการมีส่วนในการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ  เพราะ การประเมินโครงการ
มิใช่เป็นการควบคุมบัญชาหรือสั่งการ  แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงแก้ไข และเสนอแนะวิธีการใหม่ๆ  เพ่ือใช้
ในการปฏิบัติโครงการย่อมนำมาซึ่งผลงานที่ดี  กล่าวโดยสรุป การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการ
ทดสอบผลการ ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ 
ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ แผนพัฒนา โครงการ กิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ น าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและ ความพึงพอใจของประชาชน น าไปสู่การวางแผนการ
พัฒนาในปีต่อไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าใน กิจการสาธารณะมากท่ีสุด 
 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล   
 

     ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร ทำให้ทราบว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมี สมรรถภาพใน
การจัดการและการบริหารโดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ ตลอดจน อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่
จำเป็นสำหรับการนำนโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี ประสิทธิภาพว่ามีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง 
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   ๒) เพื่อปรับปรุงแผนงาน การประเมินผลทำให้ทราบว่ามีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้ บรรลุวัตถุประสงค์
เพียงใด   
    ๓) เพื่อเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพ่ือเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไว้ในแผน ทำให้ ทราบว่าต้อง
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างให้เหมาะสม และกระทบอะไรบ้าง   
   ๔) เพื่อระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม การประเมินผลจะทราบว่า มาตรการหรือ
กิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง เกิดจากสาเหตุอะไรเพ่ือนำมาหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงมาตรการใหม่ให้
เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น   
   ๕) เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหา เกิดจากสาเหตุอะไร  ซึ่งการประเมินผล
จะเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด 
   ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน  ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (Strengths)และจุดอ่อน (Weaknesses) 
อะไรบ้าง สาเหตุที่เกิดคืออะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความ
เหมาะสม 
    ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นผู้สนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติ
และผู้สนับสนุนการประเมินผลโครงการ ต้องการทราบว่าผลของการนำนโยบายไป ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มี
ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ 
    ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่ม ใหม่ในการแก้ไขปัญหา
ของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามท่ีกำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรค อะไรบ้างและจะแก้ไขอย่างไร 
   ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ การประเมินผลทำให้กระจ่างชัดว่า โครงการใดที่นำไปปฏิบัติ
แล้วได้ผลดีควรขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากควรจะยุติโครงการ
เพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง 
  
3. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
          ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว  ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการ บริหารงาน 
ได้หลายแนวทาง ดังนี้   
 
     1. ทำให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและ แก้ไขทันที เพ่ือ
นำไปสู่การพัฒนาขององค์กร   
     2. ทำให้การวางแผนงาน/ โครงการได้ตรงเป้าหมาย แก้ปัญหาได้ถูกจุด และพัฒนาได้ตรงตาม นโยบาย   
     3. ทำให้ดำเนินการตามแผนงานได้อย่างราบรื่น สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่าง ได้ผล หรือปรับ
แผนให้เหมาะสมมากขึ้น   
     4. ทำให้ทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการอย่างชัดเจน อันจะเป็นข้อมูลไปสู่การ ตัดสินใจไปสู่
สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ  ถ้ามีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ ย่อมทำให้ทราบ
ปัญหาและความ ต้องการที่แท้จริง การวางแผนงาน/โครงการสามารถทำได้ตรงตามเป้าหมาย หรือสามารถปรับปรุง
แก้ไข แผนงาน/โครงการให้เหมาะสมมากขึ้น สามารถทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ เมื่อเริ่ม วางแผน
ใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูลสารสนเทศท่ีชัดเจน เที่ยงตรง และเป็นปัจจุบันและสามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
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     5. จัดสรรทรัพยากร สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียง พอที่จะ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่   
    6. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของ ส่วนต่าง ๆ 
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่   
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บทที่ 2 
ขั้นตอนและวิธีการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว 
 

          การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิน่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 11 การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้ 
ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
                (1) สมาซิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  
                (2) ผู้แทนประซาคมท้องถิ่นที่ประขาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
                (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
                (4) หัวหน้าสว่นการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน  
                (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำ
หน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ11 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
              ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ข้อ 29  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2559 ข้อ 13, 14 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) ข้อ 13 (5) คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
              (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
              (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
              (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิน่ พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประซาซนใบ ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสอง ครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป ี 
              (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 30  และตามระเบียบกระ 
ทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาซององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 13 (5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก 
ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีซั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 
                     (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย และ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
                     (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน  
                     (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล 
                     (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและ ประเมินผลรายงาน
ผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผล เพ่ือประเมินผลการ
รายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
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                    (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประซาซนในท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์
ของประซาซนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายซอง
รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะลม 
ขั้นตอนการติดตามประเมินผล 
      สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)ของตำบลสร้อยพร้าว คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลหลังจากท่ีได้นำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
เป็นเวลา๑ปี ตามปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖2 ระหว่างเดือนตุลาคม๒๕๖1 – เดือนกันยายน ๒๕๖2 โดยมีขัน้ตอนและ
วิธีการ ดังนี้ 

การวางแผนพัฒนา   ส่วนราชการดำเนินการประเมิน 
  

 

  ตนเองตามแบบประเมิน  
    

     

ทบทวน  รวบรวมข้อมลู/ ตรวจสอบความถกูต้อง  

ปรับปรุง  ประมวลผลข้อมูลและจัดทำสรุป  

แก้ไข  รายงานผลการติดตามฯ 
  

   
    

 

 
  

เสนอคณะกรรมการติดตามและ การนำไปสู่การปฏิบัติ  
 

 ประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ฯ  

  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   

 
 
 

  รายงานผล พร้อมข้อเสนอแนะของ 
   คณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหาร 
      ท้องถิ่น, สภาอบต. และ 
   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 

-  
- ประกาศให้ประชาชนทราบ ภายใน๑๕ วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น  
- ปิดประกาศไม่น้อยกว่า๓๐วันในที่เปิดเผยอย่างน้อยปีละ1ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
- เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซค์ อบต. ฯลฯ  
- แจ้งทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
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การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าวได้
กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าวดังนี้ 
    (๑) การติดตามผล (Monitoring) เป็นการตรวจสอบว่าหน่วยงานต่างๆ ดำเนินงานตาม โครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณไปถึงระยะใด เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใด
ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้  ซึ่งจะพิจารณาเป็นราย ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือ
ในการติดตามผลการดำเนินการ เช่น Gant Chart และจะกำหนดห้วงเวลาในการติดตามผลสิ้นปีงบประมาณ  องค์การ
บริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว กำหนดให้ ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นปีงบประมาณ นับตั้งแต่ เดือน
ตุลาคม – เดือนกันยายน ของปีงบประมาณ   (ติดตามผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม – กันยายน)    
      (๒) การประเมินผล (Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อดำเนินโครงการ แล้วเสร็จ ว่ามีการดำเนิน
กิจกรรมโครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณท่ีกำหนดไว้หรือไม่ และ ได้ผลเป็นอย่างไร เพ่ือวัดความสัมฤทธิ์ผล
ของโครงการ โดยพิจารณา ตัวชี้วัดความสำเร็จ จากเป้าหมาย ของโครงการและกำหนดห้วงระยะเวลาในการประเมินผล
สิ้นปีงบประมาณ  โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ ระดับ ดังนี้     
           (๒.๑) การประเมินผลการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ  โดยพิจารณาจาก ความสำเร็จในการ
ดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการ อบรม/ ศึกษาดูงานได้มีการ
ประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ ศึกษาดูงาน  ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ  และ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ พิจารณาพัฒนา/ ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป 
          (๒.๒) การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยพิจารณาจาก ความสำเร็จในการดำเนินงาน
โครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับ งบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  เมื่อ
สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน  รวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็น ข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป  
 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล   
          องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามคู่มือการติดตามและประเมินผล การ
จัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยนำมาปรับ
ประยุกต์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ซึ่งมีแบบรายงานดังนี้    
          (๑) แบบประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (Input)      
              ประเด็นการประเมิน : การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามขั้นตอนตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561   
              เป้าหมาย : การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามขั้นตอนตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  
            วิธีการประเมินผล : แบบที่ ๑ แบบประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อย
พร้าว (ตรวจสอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไป ตามขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ จัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 
พ.ศ.๒๕61   
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         (๒) แบบติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (Process)      
              ประเด็นการประเมิน : การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ      
              ตัวช้ีวัด  : ร้อยละของจำนวนแผนงาน/ โครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติ ได้จริง      
              เป้าหมาย  : ร้อยละ ๘๐      
              วิธีการประเมินผล : แบบที่ ๒ แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อย
พร้าว  (ตรวจสอบจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี)     
        (๓) แบบประเมินการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (OutPut)      
            ๓.๑ ประเด็นการประเมิน  : จำนวนโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติจริง      
            ตัวช้ีวัด  : จำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้จริง จากจำนวนโครงการที่ ปรากฏอยู่ในแผนฯ ในแต่ละยุทธศาสตร์   
            เป้าหมาย : จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริง ได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของ จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์      
           วิธีการประเมินผล  : แบบที่ ๓/๑ การประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 
            ๓.๒ ประเด็นการประเมิน : ความพึงพอใจของประชาชนในผลการดำเนินของ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อย
พร้าวในภาพรวม      
           ตัวช้ีวัด  : ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีแสดงความพึงพอใจ      
           เป้าหมาย  : พึงพอใจ ร้อยละ ๗๐      
          วิธีการประเมินผล  : แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพอใจต่อผลการ ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ในภาพรวม (สำรวจข้อมูลโดย ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน)      
           ๓.๓ ประเด็นการประเมิน : ความพึงพอใจของประชาชนในผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้อยพร้าว ในแต่ละยุทธศาสตร์      
           ตัวช้ีวัด  : ร้อยละของผู้ตอบแบบสองถามที่แสดงถึงความพึงพอใจ ในแต่ละยุทธศาสตร์      
           เป้าหมาย  : ในแต่ละยุทธศาสตร์ได้คะแนนถ่วงน้ำหนักเกิน ๘.๐      
           วิธีการประเมินผล  : แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการ ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสร้อยพร้าว ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าวมีอำนาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสร้อยพร้าวเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าวเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าวและ
คณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าวโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบติดตามแผนฯ 
(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Output) 

 แบบที่ ๒ แบบติดตาม
และ ประเมินผลการ 

ดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 แบบที่ ๓/๑ การประเมินผล
การ ดำเนินงานตามแผน 

ยุทธศาสตร์ 

 แบบที่ ๓/3 แบบประเมิน
ความ พอใจต่อผลการ 

ดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน แต่ละยุทธศาสตร์ 
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แบบส่งใหป้ระชาชน
กรอกแบบประเมิน 
จ านวน...........ชดุ 

แบบส่งใหป้ระชาชน
กรอกแบบประเมิน 
จ านวน...........ชดุ 

แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมิน
ความพอใจต่อผลการ 

ดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน ภาพรวม 

 

แบบท่ี  1 
การประเมินการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การ

บริหารส่วนตำบล 
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บทที่ 3 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
       ชุมชนเศรษฐกิจดี   มีถนน  ไฟฟ้า  และแหล่งน้ำพร้อม  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ   ชีวิตปลอดภัย   พลานามัย
สมบูรณ์  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
      3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
3. พันธกิจการพัฒนา 

1.  พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการผลิตภาคการเกษตรกรรม 
2.  เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว สังคม และขบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชน 
3.  สนับสนุน และส่งเสริมการจัดระเบียบสังคมในชุมชนให้มีความมั่นคงและคุ้มครองความปลอดภัยทางสังคม 
4.  พัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ 
5.  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
6. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
7. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี 

 4. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและ

เพียงพอ 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง 
3. ประชาชนมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ประชาชนมีงานทำมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
5. สังคม ชุมชน  มีสภาวะแวดล้อมที่ดี  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
6. ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     การบริหารในระบบบูรณาการและการทำงานเน้นความโปร่งใส 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
 ตำบลสร้อยพร้าว  มีสภาพกายภาพเป็นที่ราบลุ่ม  มีแหล่งน้ำธรรมชาติ เหมาะสมที่จะทำการเกษตร ทำไร่   
ทำนา  การคมนาคม  การศึกษา  และทางการค้า  เนื่องมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับหลายอำเภอ 
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แนวทางการพัฒนา 
1. นโยบาย 

(1) แก้ปัญหาความยากจน 



(2) แก้ปัญหายาเสพติดให้โทษ 
(3) จัดหาแหล่งน้ำเพ่ือการบริโภคและการเกษตร 
(4) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนทางให้มีสภาพดีขึ้น การคมนาคมสะดวก 
(5) แก้ปัญหาการอพยพแรงงาน 
(6) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
(7) ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
(8) ส่งเสริมการศึกษา ศิลปะและจารีตประเพณีของท้องถิ่น 
(9) ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
(10) ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขและการอนามัยในท้องถิ่น 
(11) การสร้างประชาคมระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน 
(12) ส่งเสริมการปลูกป่า แก้ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาน้ำท่วม 
(13) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(14) ขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่าง 

2. วัตถุประสงค์ 
(1) เพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีกินดี 
(2) เพ่ือให้เยาวชนของชาติห่างไกลยาเสพติด 
(3) เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้ และแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 
(4) เพ่ือให้การคมนาคมของประชาชนสะดวกสบาย 
(5) เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
(6) เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.  ลำดับความสำคัญของปัญหา 
(1) ปรับปรุงแหล่งน้ำกินน้ำใช้ให้เพียงพอในฤดูแล้ง 
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนทางให้มีสภาพดี การคมนาคมสะดวก 
(3)  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
(4)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(5)  รักษาความสะอาดของถนนรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(6)  ส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7)  แก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ 
(8)  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มชุมชน 
(9)  การสร้างประชาคมระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน 
(10) ส่งเสริมการปลูกป่า แก้ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาน้ำท่วม 
(11) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
(12) แก้ไขปัญหาการอพยพแรงงาน      
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แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการได้เลย 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการพัฒนา โครงการ/ 
งานตามแนวทางการพัฒนา 

1 การคมนาคม 
-ถนนชำรุดเสียหาย 
-การคมนาคมไมส่ะดวก 
 

-ปรับปรุง/ซ่อมแซมซ่อมแซมถนน 
-ก่อสร้างถนนเพื่อการคมนาคม/ขนส่ง
ผลผลติ 
-ก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างตำบล 
-รางระบายนำ้ 

-โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
-โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร 
-ก่อสร้างถนนลาดยาง 
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
-โครงการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อม
การคมนาคมระหว่างตำบล 
-สร้างรางระบายนำ้ 

2 ไฟฟ้าในครัวเรือน/ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร/ไฟฟ้าแสงสว่าง 
-ไฟฟ้าในครัวเรือนไม่เพียงพอ 
-ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรไม่
เพียงพอ 
-ไฟฟ้าเพื่อแสว่างไม่เพียงพอ 
เกิดการชำรุดเสียหายบ่อยครั้ง 

-ขยายเขตไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือนให้
ครอบคลุมตามความจำเป็น 
-ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้
ครอบคลุมตามความจำเป็น 
-ติดตั้งไฟฟา้เพื่อแสงสวา่งเพิ่มเติมตาม
จุดเสี่ยง 
-ปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างให้
พร้อมในการใช้งาน 

-โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตำ่
ภายในหมู่บ้าน 
-โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
-โครงการติดตั้งไฟฟ้าเพื่อแสงสว่าง
เพิ่มเติมตามจุดเสี่ยง 
-โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้า
แสงสว่างให้พร้อมในการใช้งาน 

3 ด้านแหล่งน้ำ 
-ขาดแคลนนำ้ในฤดูแลง้ 
-ขาดแหล่งน้ำสะอาดในการ
อุปโภคในชุมชน 

-ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ 
-ขุดลอกห้วย/หนอง/คลอง/บึง 
-ขุดเจาะบ่อบาดาล 

-โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ 
-โครงการขุดลอกห้วย/หนอง/
คลอง/บึง 
-โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 

4 การส่งเสริมอาชีพ 
-ขาดความรู้ในการประกอบ
อาชีพเสริม 
-ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือใน
การประกอบอาชีพ 
-ขาดแหล่งเงินทนุ 
-ขาดตลาดรองรับผลผลิต 

-ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริม 
-สนับสนนุอุปกรณ์และเครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพเสริม 
-สนับสนนุการเข้าถึงแหล่งเงินทนุ 
-จัดหาตลาดในการกระจายสินค้า/
ผลผลติ 

-โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับอาชีพเสริม 
-โครงการสนบัสนนุกลุ่มอาชีพ 
-โครงการสนบัสนนุการดำเนินงาน
ของกลุ่มอาชีพ 
-โครงการส่งเสริมการจัดหาตลาด
รองรับสินค้า/ผลิต จากชุมชน 
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ลำดับ
ความสำ

คัญ 
ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการพัฒนา 

โครงการ/ 
งานตามแนวทางการพัฒนา 

 
5 

การพัฒนาการเกษตร 
-ขาดความรู้ที่ทันสมัยในการเพิ่ม
ผลผลติทางการเกษตร 
-ขาดความรู้ความเข้าใจในการทำ
ปศุสัตว ์
-ขาดการสนับสนุนด้านพันธุ์พืช 
และสตัว ์

 
-ฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการให้ความรูท้ี่
ทันสมัยเกี่ยวกับการทำการเกษตร 
-ฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการให้ความรูท้ี่
ทันสมัยในการทำ 
ปศุสัตว ์
-ให้สนับสนุนด้านพันธุ์พืชและสตัว์ 

 
-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
ท่ีทันสมัยเกี่ยวกับการทำการเกษตร 
-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการให้
ความรู้ที่ทันสมยัในการทำปศสุัตว ์
-โครงการสนับสนุนด้านพันธุ์พืชและสตัว์
แก่ประชาชนในตำบล 

6 การการศึกษา 
-ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย 
-ประชาชนยังให้ความสำคญักับ
การศึกษาในระดับต่ำ 
-ปัญหาที่เกี่ยวกับวัยรุ่นที่เป็น
อุปสรรคในการศึกษา เช่น ปัญหายา
เสพติด การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

-สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนทีท่ันสมัย 
เช่น Internet ,คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
-นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา 
-จัดทำค่ายฝึกอบรมเพื่อช้ีให้เห็นถงึอัน
ตายและปัญหาของยาเสพตดิ พรอ้มท้ัง
ปัญหาของวัยรุ่น 

-โครงการสนบัสนุนสื่อเพื่อการเรียนการ
สอน 
-โครงการโรงเรียนของชุมชน 
-โครงการค่ายรู้ภยัในวัยทีน 
-โครงการค่ายอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ
พิษภัยและโทษของยาเสพตดิในวัยรุ่น 
 

7 กีฬาและนันทนาการ 
-ประชาชนไม่ให้ความสำคญัในการ
ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพ 
-ขาดสถานท่ีที่ใช้ออกกำลังกายใน
ชุมชน 
-ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา 
 

ประชาสมัพันธ์และรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้
ประชาชนตื่นตัวให้เห็นถึงผลดีของการ
เล่นกีฬาและออกกำลังกาย 
-จัดการแข่งขันกีฬาในระดบัประชาชน 
เยาวชน และยุวชน เพื่อส่งเสริมการออก
กำลังกาย 
-สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับศูนยก์ีฬา
ประจำชุมชน 

โครงการจดัการแข่งขันกีฬาเยาวชน
ประชาชนประจำตำบล 
-โครงการจดัการแข่งขันกีฬายุวชน
ประจำตำบล 
-โครงการจดัซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อ
สนับสนุนศูนย์กีฬาประจำชุมชน 

8 สังคมสงเคราะห ์
-ผู้พิการ ผูสู้งอายุ ผู้ด้อยโอกาสบาง
รายไม่มผีู้ดูแล 
-ผู้พิการ ผูสู้งอายุ ผู้ด้อยโอกาส ไม่
มีอาชีพเสริม ไมร่ายได้อื่นในการ
เลี้ยงชีพ 
-ปัญหาผู้ป่วยสตไิมด่ ี

-อาสาสมัครดูแลผูสู้งอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
-ฝึกอบรมเกีย่วกับอาชีพเสรมิ 
-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ดูแลผูป้่วยสติไม่ด ี

-โครงการสนบัสนุน สวสัดิการและสังคม
สงเคราะห์ ผูด้้อยโอกาสผูสู้งอายุ ผู้พิการ
ในตำบล 
-โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้ด้อย 
โอกาส ผู้พิการ เด็ก และผูสู้งอายุให้ดีขึ้น 
จัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรครา้ยแรง 
ในตำบล 
-โครงการฝึกอบรม ผูด้้อยโอกาสผูสู้งอายุ 
ผู้พิการ เด็ก ภายในตำบล 
-โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาที่อยู่
อาศัย และเครื่องนุ่งห่ม ผู้ยากไร้ 
ผู้สูงอายุ พิการ ตา่งๆ 



 
แนวทางการพัฒนา 
แนวทางที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการได้เลย 
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ลำดับ
ความสำ

คัญ 
ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการพัฒนา 

โครงการ/ 
งานตามแนวทางการพัฒนา 

9 
 

วัฒนธรรม ศาสนา และประเพณี 
ท้องถิ่น 
-ประชาชนไม่ให้ความสำคญักับการ
อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดี
งามประจำท้องถิ่น 
-ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นไม่มีการสืบทอด และ
เลือนหายไปกับคนรุ่นเก่า 
-เยาวชนไม่รู้ถึงขนบธรรมเนยีม ประเพณี
อันดีงามประจำท้องถิ่น และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 
-สถานท่ีทางศาสนาบางแห่งไมไ่ดร้บัการ
บูรณปฏิสังขรณ์ มีสภาพเก่า และทรดุ
โทรมไม่เหมาะในการประกอบพิธกีรรม
ทางศาสนา 

-ส่งเสรมิการนำขนบธรรมเนียม 
ประเพณีอันดีงามประจำท้องถิ่นกับ
มารื้อฟ้ืนให้คนรุ่นหลังไดเ้รียนรู้และ
เข้าใจ 
-สนับสนุนการรักษาภมูิปัญญา
ท้องถิ่นโดยการให้การสนับสนุนการ
เรียนการสอนที่มีปราชญ์ชาวบ้านใน
ด้านต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม 
ในสถานศึกษาภายในตำบล 
ทุกระดับ 
 
 
 

-โครงการสนบัสนุนการจัดกิจกรรม
ทำบุญประเพณีประจำท้องถิ่นต่างๆ ใน
ตำบล 
-โครงการกิจกรรม วันแม่แห่งชาต ิวัน
พ่อแห่งชาติ และวันสำคญัต่างๆ 
-โครงการสบืสานประเพณีวันสงกรานต ์
-โครงการเข้าวัดฟังธรรม 
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อนามัยและสาธารณสุข 
-โรคระบาดในชุมชน เช่น ไข้เลือดออก 
ไข้หวัดใหญส่ายพันธ์ุใหม่ พิษสุนัขบ้าฯลฯ 

 
-สนับสนุนการระงับการระบาดของ
โรคระบาดในชุมชน 

 
-โครงการจดัซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันเพื่อ
กำจัดแมลงพาหะนำโรค เช่น ยุงลาย  
เพื่อป้องกันและระงับการระบาดของ
โรคไขเ้ลือดออกในชุมชน  
-โครงการจดัซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้ายาคุมกำเนิดให้กับ สุนัข และ
แมว เพื่อป้องกันการะบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้า และป้องกันปัญหาการนำสุนัข
และแมวจรจัด ในชุมชน   
-โครงการจดัฝึกอบรมให้ความรู้เรือ่ง
โรคตดิต่อ 

11 สิ่งแวดล้อม  
-ปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้นในแต่ชุมชน/ป ี
-สถานท่ีทิ้งขยะเดิมไม่เหมาะสมในการ
รองรับกับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นในระยะ
ยาว 
-กระบวนการจดัการขยะยังขาด 
ประสิทธิภาพ 

 -โครงการจดัหาพันธ์ไม้ ทำการปลกูป่า
สาธารณะและในท่ีชุมชน ภายในตำบล 
-โครงการกำจดัขยะเปยีก 
-โครงการกำจดัขยะ วิธีฝั่งกลบหรอื
เตาเผาขยะในพ้ืนที่ตำบล 
-โครงการรณรงค์คดัแยกขยะต้นทาง 
อย่างถูกวิธี 



 
 

แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการได้เลย 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการพัฒนา โครงการ/ 
งานตามแนวทางการพัฒนา 

11 -ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ
ในการคัดแยกขยะ 
-พื้นที่ปา่ไมล้ดลงเนื่องจากการ
บุกรุกแผ่วถางเพื่อทำนา ทำไร่ 
ของประชาชนในพื้นที่  
-ปัญหาการเผาป่า เพื่อหาของ
ป่าและไฟป่าตามธรรมชาติทำ
ให้ระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ถูกทำลายเปน็อย่างมากอาจ
ใช้ระยะเวลานานกว่าจะพื้นฟู 
หรือไม่อาจพื้นฟูเพราะมรการ
บุกรุก และเผาซ้ำในทุกปี 

-รณรงค์ให้ความรู้ในเร่ืองการจัดการกับ
ขยะอย่างถูกวิธี 
-ส่งเสริมการปลูกปา่ทดแทน 
-รณรงค์ห้ามเผาป่า เพือ่ป้องกันไฟไหม้
ป่า 

  

12 การพัฒนาคนในชุมชน 
-การมีส่วนร่วมในการพฒันา
ท้องถิ่น 
-การให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ 
 

-การจัดทำแผนชุมชน 
-การประชาคมระดับตำบล 
-ปลูกจิตสำนึกรักท้องถิ่นให้ประชาชน 
-ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกับส่วนราชการตา่ง ๆ  
 

-โครงการจัดทำแผนชุมชน 
-โครงการประชาคมระดับตำบล 
-การแต่งตั้งที่ปรึกษาภาคประชาชน
ในการดำเนินงาน 
-การคัดเลือกตัวแทนประชาคมใน
แต่ละชุมชนเพื่อร่วมเป็น
คณะกรรมการการดำเนินงานของ
ส่วนราชการ 

13 สาธารณภัย 
-ไฟปา่ 
-น้ำท่วมพืน้ที่ทำการเกษตร
และชุมชนในฤดฝูน 
-วาตภัย 
-ขาดแคลนนำ้เพื่อการอุปโภค 
บริโภคในการทำเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง 

-รณรงค์ห้ามเผาป่า และตอซังขา้วเพื่อ
ป้องกันไฟป่า 
-ขุดลอกลำห้วย ลำคลอง เพื่อระบาย
น้ำออกจากพื้นที่ทำการเกษตรและ
ชุมชน 
-ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ และก่อสร้างฝาย
กั้นน้ำคอนกรีต 

-โครงการขุดลอก ลำห้วย ลำคลอง 
-โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ 
-โครงการก่อสร้างฝายกัน้นำ้
คอนกรีต 
-โครงการปลูกต้นไม้รอบชุมชนเพื่อ
เป็นแนวกันลม 
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              การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
แบบที่  1  การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 

คำชี้แจง  :  แบบท่ี  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัทำแผนยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมิน
และรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์แล้ว 

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว   อำเภอหนองหาน   จังหวัดอุดรธาน ี

 
ประเด็นการประเมิน 

 
ม ี

การดำเนินงาน 

 
ไม่มี 

การดำเนินงาน 
 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

 

1.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจดัประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
4.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณารา่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนที่  2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานขอ้มูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัทำแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10.  มีการกำหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   
11.  มีการกำหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 

 

12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน   
13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดทำบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   
18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่         
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แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
คำชี้แจง  :แบบท่ี  2  เป็นแบบตดิตามตนเอง  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาทอ้งถิ่น  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
ส่วนที่   1   ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว 
2.  รายงานผลการดำเนินงาน  (ระหว่างตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2562) ประจำปี  พ.ศ. 2562  
      
ส่วนที่   2   ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปีที่  1  2561 ปีที่  2  2562 ปีที่  3  2563 ปีที่  4  2564 ปีที่  5  2565 
จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ ประมาณ จำนวน 
โครงการ 

 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

 
72 

       
51,425,000  

 

 
91 

       
52,302,754  

 

  
   246  

  
99,999,000  

  
  331  

  
137,382,000  

 
 275  

  
   154,422,000  

2.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

4    260,000  
 

4    260,000  
 

 12   380,000   12   380,000   12         380,000  

3.การพัฒนาด้าน
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

27 8,974,000  
 

27 8,974,000  
 

 59   17,252,432   72   15,202,432   71       15,102,432  

4.การพัฒนาด้าน
สาธารณสขุและ
สิ่งแวดลอ้ม 

12 1,200,000  
     

12 1,200,000  
     

 17     625,000   17     625,000   17         625,000  

5.การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

16 1,650,000  
 

    17 1,850,000  26     8,973,000   26     8,973,000   25        3,673,000  

    รวม    131    3,509,000     151 64,586,754    360   27,229,432   458   62,562,432     400     174,202,432  
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4.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2562  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562) 
 

 
ยุทธศาสตร์การพฒันา 

จำนวนโครงการ 
ท่ีเสร็จ 

จำนวนโครงการ
ในระหว่าง
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการท่ี
ยังไม่ได้ดำเนินการ 

จำนวนโครงการท่ีมี
การยกเลิก 

จำนวนโครงการ
ท่ีมีการเพิ่มเติม 

จำนวนโครงการท้ังหมด 

 จำนวน  ร้อยละ จำนวน ร้อยละ  จำนวน ร้อยละ  จำนวน  ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

52 34.44 
- - 

39 25.83 
- - - - 

91 60.26 

2. ด้านเศรษฐกิจชุมชน 1 0.66 - - 3 1.99 - - - - 4 2.65 

3.การพัฒนาด้านสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

11 7.28 

- - 

16 10.60 

- - - - 

27 17.88 

4.การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

7 4.64 

- - 

5 3.31 

- - - - 

12 7.95 

5. ด้านการเมืองและการบริหาร 10 6.62 - - 7 4.64 - - - - 17 11.26 

รวม 81 53.64 - - 70 46.36 - - - - 151 100.00 
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5.  การเบิกจา่ยงบประมาณ  ปี  2562 ( ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 – เดือนกันยายน 2562 ) 
 

ประเภทรายจา่ย 

จำนวนเงิน 

รวม ร้อยละ 
รายจ่ายจริง 

ค้างจ่าย เงินอุดหนุน 
เงินสะสม อยู่ระหว่างดำเนินการ เฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค์ 

 
งบกลาง  8,155,037.70  

 
- 

 
   -  

 
-  8,155,037.70  

     28.03 

 
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 204,003.00 

 
- - 204,003.00 

 

 
- เบี้ยยังชีพคนชรา 5,675,400.00 - - - 5,675,400.00 

 

 
- เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,720,800.00 - - - 1,720,800.00 

 

 
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,500.00 - - - 24,500.00 

 

 
- เงินสำรองจ่าย 267,000.00  

- 
- - 267,000.00 

 

 
- รายจ่ายตามข้อผกูพัน 91,098.00 - - - 91,098.00 

 

 
- เงินสมทบกองทุน กบท. 172,236.70 - - - 172,236.70 

 

 
งบบุคลากร  10,478,928.00   

- 
- - 

  10,478,928.00         36.01  

 
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     2,477,760.00  - - - 

   2,477,760.00  

 

 
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)     8,001,168.00  - - - 

  8,001,168.00  
 

 
งบดำเนินการ    4,428,680.91   

- 
- - 

  4,428,680.91         15.22  

 
- ค่าตอบแทน       298,408.00   

- 
- -       298,408.00  

 

 
- ค่าใช้สอย      2,110,153.02   

- 
- -      2,110,153.02  

 

 
- ค่าวัสด ุ     1,689,647.62  - - -     1,689,647.62  

 

 
- ค่าสาธารณูปโภค        330,472.27  - - -        330,472.27  

 

 
งบลงทุน    3,846,980.00   

- 
-  

-    3,846,980.00         13.22  

 
- ค่าครุภัณฑ์       301,580.00   

- 
- -       301,580.00  

 

 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     3,545,400.00                   -               - -     3,545,400.00  

 

 
งบเงินอุดหนุน     2,187,287.53  

 
- 

 
28,500.00 

- 
    2,187,287.53  

 
7.52 

 
งบรายจ่ายอ่ืน  -  - - - - 

 

 
รายจ่ายอื่น  -  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 
เงินสะสม  

  
 

2,209,200.00 
 

2,209,200.00 
           

รวม 
        

29,096,914.14   - - 2,209,200.00 31,306,114.41 100.00 

หมายเหตุ  :   ข้อมูล  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน   พ.ศ. 2562   
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ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 

7.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2562     ไม่มี 
 

โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

  - -   
  - -   

รวม  - -   
 
 

 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้ เงินงบประมาณ 
จำนวนมากในการดำเนินโครงการ 

2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วย ความล่าช้า 
3. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ  
4. โครงการที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯต้องปรับปรุงเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงทำให้ล่าช้า 
5. การเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ในหลายโครงการมีการแก้ไขในหลายขั้นตอน ควรพิจารณาให้รอบคอบและหากเป็น 
   โครงการก่อสร้างต่างๆ ควรให้ช่างสำรวจให้ชัดเจนก่อนกำหนดชื่อโครงการ เพ่ือลดข้อผิดพลาด 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. นำโครงการที่เกินศักยภาพของ องค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องเพ่ือขอกรับการ  
    สนับสนุนงบประมาณต่อไป 
2. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเช้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถ ควบคุมได้ 
3. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่และตามความจำเป็น 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 



 

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

คำชี้แจง  :แบบท่ี  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 

ส่วนที่   1   ข้อมูลทั่วไป 
 1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว 
 2.  วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน (ระหว่างเดือนตุลาคมพ.ศ. 2561 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2562) 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2562 

3.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการที ่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 91 52 
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 1 

3.การพัฒนาด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 11 
4.การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 12 7 

5.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 17 10 
รวม 151 81 
 

ส่วนที่   3   ผลการดำเนินงาน 
 
4.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.60   

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม 8.20   

3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ /กจิกรรม 8.40   

4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.40   

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.80   

6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  7.80  

7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.20   

8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.60   

สรุปภาพรวม   (คิดเป็นร้อยละ) 88.36 11.64  
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5.  ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
   
ยุทธศาสตร์ที่  1)  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชนทราบ 8 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 10 
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8 
7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

8 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 9 
 

ภาพรวม 
 

8.75 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2)  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชนทราบ 8 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8 
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8 
7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

8 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8 
 

ภาพรวม 
 

8.00 
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ยุทธศาสตร์ที่  3)  การพัฒนาด้านสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
      3)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชนทราบ 8 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 9 
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7 
7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

8 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 9 
 

ภาพรวม 
 

8.25 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4)  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      4)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชนทราบ 8 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 9 
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8 
7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

9 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 9 
 

ภาพรวม 
 

8.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 



ยุทธศาสตร์ที่  5)  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชนทราบ 8 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8 
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8 
7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

8 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8 
 

ภาพรวม 
 

7.88 
จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขต อบต.สร้อยพร้าว จำนวน 100 ราย 

ความหมาย 
พอใจมาก   หมายถึง  ช่วงคะแนนระหว่าง   8.00 ขึ้นไป 
พอใจ        หมายถึง  ช่วงคะแนนระหว่าง   5.00 -7.99 
ไม่พอใจ     หมายถึง  ช่วงคะแนนระหว่าง   0.00 - 4.99 

ดังนั้นจากตารางการสรุปผลการติดตามประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว   ได้คะแนน
เฉลี่ย  8.38   หมายถึง  ประชาชนมีความเห็นว่าผลการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นอยู่ในระดับ พอใจมาก   

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้ งบประมาณ 
    จำนวนมากในการดำเนินโครงการ 
2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานบางด้าน เซ่น ด้านประปา ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นด้น 
3. ขาดความร่วมมือจากภาคประซาซนเท่าท่ีควร เซ่น ประซาชนยังไม่เช้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานของ องค์การ    
     บริหารสว่นตำบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ 
4. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมซาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า 
5. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นท่ียังไม่เช้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ของ องค์กร ทำให้การ ทำงานร่วมกันไม่มี 
     ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
ข้อเสนอแนะ 
1. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถของ อบต.ไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวช้องเพ่ือขอรับการสนับสนุน งบประมาณ 
     ในการดำเนินการต่อไป 
2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่นเข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานของ 
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.อย่างต่อเนื่อง 
4. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเช้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่าง หน่วยงานและ
ผู้นำชุมชน 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

                                          ภาคผนวก 


