
บทน ำ 
  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 
6 พ.ศ. 2552   ตามมาตรา 67 และ มาตรา 68   และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานราชการที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก และเป็น
หน่วยงานรัฐในพ้ืนที่ที่สามารถบ าบัดทุกข์ แก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้เป็นอันดับแรก   แต่อย่างไรก็ดีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ  และวัสดุ อุปกรณ์  ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการ
ท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วย 

  ด้วยเหตุที่การวางแผนมีความส าคัญ 5 ประการ คือ (1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหา
ความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  (2) ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  (3)              
ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  (4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน
และ(5) ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  ดังนั้นการวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้คือ  ท าให้การ
ด าเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย  เป็นการประหยัด ลดความไม่แน่นอนใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม  ส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พัฒนาแรงจูงใจ  พัฒนาการแข่งขัน  และท าให้เกิดการประสานงานที่ดี 

  ดังนั้น  การวางแผนจึงเป็น  “การพิจารณา และก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย                    
ที่ปรารถนา  เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบัน และอนาคต (Where we are to  where                      
we  want to )  เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น  ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่
พิจารณา  ก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน  มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้
ดุลยพินิจ   ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า “การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System  attempt)  เพ่ือตัดสินใจ
เลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา” 

  จากที่กล่าวมาข้างต้น  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม   
แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ได้ “ระบบติดตาม”  จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง  “ระบบ
ติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง “ระบบประเมินผล”  
ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า  ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร  เพ่ือน าข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  ขยายขอบเขต  หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 [แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2)  
พ.ศ. 2559] ข้อ 29  
 
ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผน 
  การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการ
อยู่ โดยที่ “การติดตาม” (monitoring)  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา  เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ  (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว  ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง  



 

ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

  ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล้ว  จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน 
(cost – effective)  ด าเนินงานด้านต่างๆ  ยก ตัวอย่างเช่น  การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
ของโครงการต่างๆ,  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา,การติดตามดูความสามารถใน
การเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย, การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และ
การเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 

  การวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  
บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว  โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการ
ติดตามประจ าไตรมาส  หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา ( full-time) เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความ
เชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด 
  ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  การขยายขอบเขต  หรือการยุติการด าเนินการ
ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มี
การปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  
น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามี
ความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็น
ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้  การประเมินผล
ยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้  การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการ
ตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ  มีความเที่ยงตรง         
เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระบบติดตำมและประเมินผลแผนกำรพัฒนำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวอแก้ว 

  
การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  มีฐานความคิดว่า

ระบบติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด  ดังนั้น  ระบบอื่นๆ ที่เกิดข้ึน
ก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะด าเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน  และจะส่งผลต่อการ
ติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกัน   

 จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มต้นของระบบการติดตามว่าเริ่ม
จากการได้รับทรัพยากรไปเพ่ือด าเนินงาน  โดยจะมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา                       
(input  monitoring)  และการติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
(performance   monitoring)  การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบเพ่ือที่จะน าไปสู่การปรับปรุง
แก้ไขในเชิงการบริหารแผน  เพ่ือให้งานด าเนินต่อไปจนจบตามเวลา  และยังจะมีระบบประเมินผลมาประเมินว่า
เมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิต (out put) และผลลัพธ์ (in put)  ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายหรือเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด  อย่างไรก็ดี  ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจาก
การจัดท าแผนปฏิบัติการนั่น คือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการติดตามและประเมินผล  ก็จะท า
ให้ระบบติดตามและประเมินผลท าหน้าที่ของระบบไปได้ หากแต่แผนไม่เอ้ือต่อการติดตาม  เช่นขาดความชัดเจน 
หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ  ก็อาจท าให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกล่าว
มีปัญหาได ้
 

ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตำมและประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความส าเร็จ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดไว้หรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด 

 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 [ฉบับที่2 (พ.ศ. 2559)] ข้อ 29 ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ขั้นตอนที่ 2   ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ขั้นตอนที่ 3   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
   
 
 



 

 
องค์ประกอบของระบบกำรติดตำมและประเมินผล 
 ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ ประกอบไปด้วย องค์ประกอบ 3 ส่วน
หลัก คือ ส่วนของปัจจัยน าเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) และส่วนของการประเมินผล
ผลลัพธ์ (Output, Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ 

 1. ปัจจัยน ำเข้ำ (Iput) คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง “มี” เพ่ือน าเข้าสู่ระบบติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว โดยผู้ประเมิน  ผู้ถูกประเมิน และเครื่องมือในการ               
ประเมิน ฯลฯ แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วที่มีอยู่แล้ว จะถูกรวบรวมฐานข้อมูลเพ่ือน ามา
วิเคราะห์   ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ในครั้งนี้  ได้แก่  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการทบทวนว่าการจัดท าแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร 

 2. กระบวน (Process)  คือ   การติดตามในขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ท าให้ทราบว่า แผนยุทธศาสตร์ที่ได้
ก าหนดไว้ดีหรือไม่ สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า นอกจากนี้ การติดตามในทุกช่วงของแผนยังสามารถเป็น 
“สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Eaely  Warning  System) ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้สามารถเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะ
สามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ การติดตามครั้งนี้ ใช้เครื่องมือ แบบรายงานแบบที่ 2  แบบติดตามผล
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการด าเนินงานของโครงการ และ
การเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

 3. ผลลัพธ์ (Output, Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูกเรียกว่า  “การประเมินแผน
ยุทธศาสตร์” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ ที่ผ่านมาในแต่ละปี ผลที่เกิดข้ึน
เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ โดยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับ
บุคลากร หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ และเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นในแผนต่อไป
ในอนาคต โดยใช้เครื่องมือ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญในการ
ประเมินได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  ต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ความพึงพอใจของ ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัด
ที่เลือก    

 นอกจากนั้นการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจะใช้การประเมินใน
รูปแบบคณะกรรมการ  โดยเมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนได้ประชุมเพ่ือก าหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแล้ว  คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต้องมีหน้าที่ในการตรวจประเมิน
ติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วอีกทางด้วย 
 
 
 
 
 
 



 

แบบรำยงำน 
 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วยแบบ
รายงาน  ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
                                                                                                 
 
 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบรำยงำน 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

การประเมินการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  
(แบบ 1) 

แบบติดตำมแผนฯ 
(Process) 

แบบประเมินผลแผน 
(Output) 

แบบติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

(แบบ 2) 

แบบประเมินผล 
การด าเนินตามแผน 

ยุทธศาสตร์ 
(แบบ 3/1) 

แบบประเมินความพอใจต่อ 
ผลการด าเนินงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
(แบบ 3/2) 

แบบประเมินจากคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนฯ

(แบบ 3/3) 



 

ค ำอธิบำย 
แบบท่ี 1 กำรช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่า ด าเนินการครบถ้วนทุกข้ันตอน มากน้อยเพียงใด 

 2. ประโยชน์ 
  เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วในการประเมินตนเอง ว่ามีการด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจะเป็นผู้กรอก
ข้อมูล  

 3. ระยะเวลำในกำรติดตำม 
  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการ
ประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งที่มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จะมีก าหนดระยะเวลาในการจัดท าแผนแตกต่างกันไป 

 4. องค์ประกอบของแบบ 
  แบบประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  ส่วนที่ 1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ส่วนที่ 2 ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด 13 ข้อ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 6 ข้อ  และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 7  ข้อ  (ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอบว่ามีการ
ด าเนินการ/ไม่มีการด าเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการช่วยก ากับนั่นเอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ค ำชี้แจง: แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวอแก้ว............................................................................. 
 

ประเด็นกำรประเมิน มี 
กำรด ำเนินงำน 

ไม่ม ี
กำรด ำเนินงำน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น √  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ √  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันา 

√  

ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล √  
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน √  
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

√  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

√  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

√  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน √  
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัด √  
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์ √  
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ √  

 
 
 
 
 
 

แบบ 1 



 

ค ำอธิบำย 
แบบท่ี 2  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ  (1) การติดตามผลการด าเนินงานและ
การเบิกจ่ายงบประมาณ (2) ผลการด าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

 2. ประโยชน์ 
  เป็นเครื่องมือส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ซึ่งนอกจากจะ
ท าให้รับทราบถึงสถานการณ์ในการด าเนินงานแล้ว  ยังสามารถใช้เป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” ว่าแผน
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนด สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ 
  

 3. ระยะเวลำในกำรติดตำม 
  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการติดตามผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม-มีนาคมของปีถัดไป  และเมษายน-กันยายน             
โดยรายงานผลการติดตามและประเมินผลให้กับประชาชนต าบลวอแก้วทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

  
 
 
 



 

 
 
 
 
ค ำชี้แจง: แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเองในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
    1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
    2. รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561) 
ส่วนที่ 2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
   3. จ านวนโครงการและงบประมาณ   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร์ 

ปีที่  1 
พ.ศ. 2561 

ปีที่  2 
พ.ศ.   2562 

ปีที่  3 
พ.ศ. 2563 

ปีที่  4 
พ.ศ. 2564 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

42 10,374,800 52 17,561,900 37 15,670,100 37 13,165,600 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6 305,000 10 990,000 7 540,000 16 3,557,500 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 68 13,874,500 75 16,678,800 73 14,799,100 72 13,736,500 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 9 485,000 8 435,000 9 485,000 9 485,000 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

19 6,585,000 24 7,505,000 21 7,315,000 22 7,315,000 

รวม 144 31,624,300 169 43,170,700 147 38,809,200 156 38,259,600 

แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 แบบ 2 



 

ส่วนที่ 2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ต่อ) 
 4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 
(รอบ 1 ตุลาคม 2560  - 31มีนาคม 2561) 

ยุทธศำสตร์ 

โครงกำรในแผน 
ที่น ำมำ

ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำร
ที่แล้วเสร็จ 

จ ำนวนโครงกำร
ที่อยู่ในระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำร
ที่ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำร
ที่มีกำรยกเลิก 

จ ำนวนโครงกำร
ที่มีเพิ่มเติม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 22  -  13  9  - - *13  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2  1 - -  1  - - -  

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 51  7  9  35  - - *21  
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7  -  -  7  - - -  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 3  -  1  2  - - -  

รวมทั้งสิ้น 85  8  23  54  - - 34  
 
หมำยเหตุ: - โครงการเพ่ิมเติมในยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  13 โครงการ (จ่ายขาดเงินสะสม)  โดยด าเนินการเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการ

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี 
- โครงการเพ่ิมเติมในยุทธศาสตร์ด้านสังคม  21 โครงการ   โดยด าเนินการตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด าเ นินงาน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดท าโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3 
โครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 แบบ 2(ต่อ) 



 

 
ค ำชี้แจง: แบบที่ 3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนด
ระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง    
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น......องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวอแก้ว....................................... 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน   (รอบ 1 ตุลาคม 2560- 31 มีนาคม 2561) 
ส่วนที่ 2  ยุทธศำสตร์และโครงกำรในปี...2561........ 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏ 
อยู่ในแผน 

จ านวน
โครงการใน 
ข้อบัญญัติฯ 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

(จ่ายขาดเงินสะสม) 
 

รวม 

ร้อยละ
โครงการ 

ที่น ามาจัดท า
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการที่ได้

ปฏิบัติ 

ร้อยละ 
โครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

42 9 13 22 15.28 13 9.03 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6 2 - 2 1.39 1 0.69 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 68 51 - 51 35.42 16 11.11 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 9 7 - 7 4.86 - - 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

19 3 - 3 2.08 1 0.69 

รวม 144 72 13 85 59.03 31 21.52 
 
 
 

แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ แบบ 3/1 



 

โครงกำรที่ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) 
ที่น ำมำปฏิบัติในรอบ 1 ตุลำคม 2560  - 31มีนำคม 2561 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวอแก้ว 

ชื่อโครงกำร 
 งบประมำณ  

 ตำม
ข้อบัญญัติ  

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1. โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ า คสล. 
บริเวณบ้านผู้ใหญ่วงศ์ ถึงบ้านนางเป็ง  
พันมีทอง พร้อมบ่อพัก หมู่ 2  
(พิกัดเริ่มต้น E0538533,N2031908) 
(พิกัดสิ้นสุด E0538616,N2031987) 

   236,500.00  225,000.00 - รอการ
เบิกจ่าย 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนาย
อ านวย หมู่ 3  
(พิกัดเริ่มต้นE0536544N2033023)  
(พิกัดสิ้นสุดE0536559N2032982) 

     61,000.00  57,500.00 57,500.00 ปัจจุบัน
ด าเนินการ
เบิกจ่ายแล้ว 

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 3 
หมู่ 3  
(พิกัดเริ่มต้นE0536742N2033221)  
(พิกัดสิ้นสุดE5036801N2033111) 

   101,800.00  94,000.00 - รอการ
เบิกจ่าย 

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 4 
หมู่ 3  
(พิกัดเริ่มต้นE0536811N2033134)  
(พิกัดสิ้นสุดE0536779N2033239) 

     73,700.00  68,000.00 - รอการ
เบิกจ่าย 

5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการ
เสริมผิวแอสฟัลติกส์ สายห้วยดินแดง  
หมู่ 4  
(พิกัดเริ่มต้นE0537297N2034044)  
(พิกัดสิ้นสุดE0537223N2034183) 

   236,500.00  233,000.00 233,000.00 ปัจจุบัน
ด าเนินการ
เบิกจ่ายแล้ว 

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ซอยหน้าบ้านนายวงศ์ ตุ้ยค าลือ หมู่ 5 
(พิกัดเริ่มต้นE0538628N2035312) (พิกัด
สิ้นสุดE0538612N2035288) 

   236,500.00  220,000.00 220,000.00 ปัจจุบัน
ด าเนินการ
เบิกจ่ายแล้ว 

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ 6-
หมู่ 7  
(พิกัดเริ่มต้นE0539701N2032604)  
(พิกัดสิ้นสุดE0539944N2032700) 

   236,500.00  225,000.00 - รอการ
เบิกจ่าย 



 

 

ชื่อโครงกำร 
 งบประมำณ  

 ตำม
ข้อบัญญัติ  

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

8. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการ
เสริมผิวแอสฟัลติกส์ (ตั้งแต่หน้าบ้านผู้ใหญ่
ชื่นจิตต์ ปาระมีถึง หน้าศาลา 
อเนกประสงค์ หมู่ 7  
พิกัดเริ่มต้นE=0538805N=2034840 
พิกัดสิ้นสุดE=0538986N=2034754 

   236,500.00  233,000.00 233,000.00 ปัจจุบัน
ด าเนินการ
เบิกจ่ายแล้ว 

9. โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายทุ่งใหม่ 
สายที่ 1 หมู่ 1  
(พิกัดเริ่มต้นE5039024N2031132)  
(พิกัดสิ้นสุดE0538434N2031700) 

   236,500.00  236,493.37 236,493.37   

ด้ำนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
10. โครงการการป้องกันและแก้ไข ปัญหา
หมอกควัน และ ไฟป่า 

     30,000.00  11,350.00 11,350.00   

ด้ำนพัฒนำสังคม 
11. โครงการอาหารกลางวันเด็กเล็ก ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว 

   147,000.00  72,600.00 72,600.00 โครงการท า
ต่อเนื่องทั้งปี 

12. โครงการอาหารเสริม (นม) เด็กเล็กใน 
ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน 
ต าบลวอแก้ว 

     62,400.00  24,253.20 24,253.20 โครงการท า
ต่อเนื่องทั้งปี 

13. โครงการอาหารเสริม (นม) นักเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งหก-ทุ่งผา 

   145,600.00  55,286.80 55,286.80 โครงการท า
ต่อเนื่องทั้งปี 

14. โครงการจัดหาวัสดุ การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ต าบล
วอแก้ว 

     51,000.00  51,000.00 51,000.00   

15. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด
เชื่อมความสามัคคีต าบลวอแก้ว 

   100,000.00  62,572.00 62,572.00   

16. โครงการทบทวนแผนพัฒนา หมู่บ้าน
และแผนพัฒนาท้องถิ่น      20,000.00         1,750.00         1,750.00   
17. โครงการสงเคราะห์และจัด สวัสดิการ
ผู้สูงอายุ ต าบลวอแก้ว 

 7,454,400.00  3,571,900.00 3,571,900.00 โครงการท า
ต่อเนื่องทั้งปี 

18. โครงการสงเคราะห์และจัด สวัสดิการ
ผู้พิการ ต าบลวอแก้ว 

 2,688,000.00  1,210,400.00 1,210,400.00 โครงการท า
ต่อเนื่องทั้งปี 

19. โครงการสงเคราะห์และจัด สวัสดิการ
ผู้ป่วยเอดส์ ต าบล วอแก้ว 

   108,000.00  42,000.00 42,000.00 โครงการท า
ต่อเนื่องทั้งปี 



 

ชื่อโครงกำร 
 งบประมำณ  

 ตำมขอ้บัญญัติ  

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

20. โครงการสมทบกองทุนหลัก ประกัน
สุขภาพต าบลวอแก้ว 

     70,000.00  70,000.00 70,000.00   

21. โครงการป้องกัน บรรเทา และแก้ไข
ปัญหา ภัยต่างๆและ สาธารณภัยรวมทั้ง
ปรับปรุง ซ่อมแซมบ ารุงสิ่งปลูกสร้างและ 
อ่ืนๆที่ได้รับผลกระทบกรณี เกิดจากสา
ธารณภัย/ภัยพิบัติ หมู่ที่ 1-7 

   400,000.00  9,840.00 9,840.00  จะมีการ
เบิกจ่ายเมื่อ
เกิดภัยต่างๆ 
ขึ้นในพ้ืนที่

ต าบลวอแก้ว 
22. โครงการอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งหก-ทุ่งผา 

   280,000.00  138,000.00 138,000.00 โครงการท า
ต่อเนื่องทั้งปี 

23. โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอ าเภอ 
ห้างฉัตร 

     12,000.00  12,000.00 12,000.00   

24. โครงการสนับสนุนกิจกรรม งานรัฐพิธี 
และงานวัฒนธรรม ประเพณี อ าเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดล าปาง 

     10,000.00  10,000.00 10,000.00   

25. โครงการสนับสนุนการจัด งานรื่นเริง 
ฤดูหนาวและ ของดีนครล าปาง 

      8,000.00  8,000.00 8,000.00   

26. โครงการสนับสนุนการจัด งานรื่นเริง 
ฤดูหนาวและ ของดีอ าเภอห้างฉัตร 

     30,000.00  30,000.00 30,000.00   

ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำร 
27 โครงการบริหารจัดการทั่วไป ตาม
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ (ด าเนินการจัดท า
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ
องค์การบริการส่วนต าบลวอแก้ว) 

   100,000.00  58,420.00 58,420.00 โครงการท า
ต่อเนื่องทั้งปี 

รวม 13,371,900.00 7,031,365.37 5,675,865.37   
 

 
 
 

  



 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561 
ที่น ำมำปฏิบัติโดยกำรจ่ำยขำดเงินสะสม 

ในรอบ 1 ตุลำคม 2560  - 31มีนำคม 2561 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวอแก้ว 

ชื่อโครงกำร 
 งบประมำณ  
 ที่ขอจ่ำยขำด  

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1. โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดย
การเสริมผิว  PARA - ASPHALT 
CONCRETE 1ถนนสายทุ่งใหม่ หมู่ที ่1  
 พิกัดเริ่มต้น E 0539290   N 2031061   
พิกัดสิ้นสุด E 0538513   N 2030754 

1,684,000.00 900,000.00 - รอผู้รับจ้าง 
มาท าสัญญา 

2. โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดย
การเสริมผิว  PARA - ASPHALT 
CONCRETE ถนนสายในหมู่บ้าน หมู่ที ่7 
พิกัดเริ่มต้น E 0538970 N 2034779 
พิกัดสิ้นสุด  E 0539253 N 2034629 

 851,000.00  
 
  

460,000.00 - รอผู้รับจ้าง 
มาท าสัญญา 

3. โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดย
การเสริมผิว  PARA - ASPHALT 
CONCRETEซอยแม่ค าสม หมู่ที ่4 
พิกัดเริ่มต้น E 0537231 N 2033956 
พิกัดสิ้นสุด E 0537212 N 2034178 

465,000.00 400,000.00 - ท าสัญญา 
เมื่อวันที่ 

 3 เม.ย. 61 

4. โครงการ ซ่อมแซมฝาย คสล.บริเวณ 
ล าห้วยแม่เปิ้บ หมู่ที ่2          
พิกัด E 0537235, N 2032426 

328,900.00 314,000.00 - ท าสัญญา 
เมือ่วันที่ 

 3 เม.ย. 61 
5. โครงการ ก่อสร้างระบบส่งน้ าบาดาล
เพ่ือการเกษตร ทุ่งแพะ หมู่ที่ 5 
พิกัดเริ่มต้น E0537778, N2036103   
พิกัดสิ้นสุด   E 0537957, N2035619 

332,900.00  - - 
 

6. โครงการ ก่อสร้างดาดคอนกรีตล า
เหมืองทุ่งโป่ง  หมู่ที ่6  
พิกัดเริ่มต้น  E 0539799, N 2033064   
พิกัดสิ้นสุด  E 0539932, N 2032704 

366,800.00 - - 
 

7. โครงการ ซ่อมแซมฝาย คสล. ทุ่งป่าเห่ว 
หมู่ที ่3  
พิกัด E 0536618, N 2033137  

194,000  
   

   

 

 



 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ขอจ่ายขาด 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอย 
4 ถึง ถนนส่ย ลป.ถ.1-0034 ฯ หมู่ที ่3 
พิกัดเริ่มต้น E 0536823, N 2033175   
พิกัดสิ้นสุด   E 0536799, N 2033208 

91,400.00   - - 
 

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้าน
นายอภิเดช หมู่ที ่3          
พิกัดเริ่มต้น E 0536797, N 2033016   
พิกัดสิ้นสุด  E 0536829, N 2032988 

72,400.00  
   

- - 
 

โครงการ ก่อสร้างทางข้ามล าเหมืองหลวง 
หมู่ที ่5 
พิกัด E 0537895, N 2035884  

34,400.00  
  

- - 
 

โครงการ ก่อสร้างดาดคอนกรีตล าเหมือง
ทุ่งเหล่า  หมู่ที ่2  
พิกัดเริ่มต้น E 0537590, N 2033648   
พิกัดสิ้นสุด  E 0537611, N 2033632 

27,700.00   - - 
 

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย คสล. 
บริเวณฝายทุ่งเหล่า หมู่ที่ 4  
พิกัด E 0537508 N 2030855  

11,200.00 - 
  

โครงการ ซ่อมแซมรางส่งน้ า คสล.  
บริเวณทุ่งป่าเหี้ยว หมู่ที ่3       
พิกัด E 0537436, N 2032270 

9,000.00 - - 
 

รวม 4,468,700.00 2,074,000.00 
 

  



 

รำยงำนรำยรับจริงตำมงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
เดือนตุลำคม 2560 ถึงเดือนมีนำคม 2561 

หมวด ประเภท ประมำณกำร รับจริง 
หมวดภาษีอากร 
  
  

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 49,000.00 67,982.50 
ภาษีบ ารุงท้องที่ 105,000.00 58,901.90 
ภาษีป้าย 200.00 2,560.00 

รวมหมวดภำษีอำกร 154,200.00 129,444.40 
หมวด
ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 
  
  
  
  
  
  
  
  

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,000.00 320.10 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 2,533.11 
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ
แผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา 

200.00 130.00 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 300.00 320.00 
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 0.00 1,200.00 
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 200.00 0.00 
ค่าปรับการผิดสัญญา 2,000.00 0.00 
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

13,000.00 11,350.00 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 700.00 0.00 

รวมหมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 17,400.00 15,853.21 
หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 0.00 500.00 
ดอกเบี้ย 232,000.00 24,135.06 

รวมหมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 232,000.00 24,635.06 
หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 
  

ค่าขายแบบแปลน 40,000.00 0.00 
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 400.00 0.00 

รวมหมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 40,400.00 0.00 
หมวดรายได้ 
จากทุน 

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 1,000.00 1,210.00 

  รายได้จากทุนอ่ืนๆ 1,000.00 0.00 
รวมหมวดรำยได้จำกทุน 2,000.00 1,210.00 

หมวดภาษี
จัดสรร  

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 284,000.00 380,590.79 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 5,500,000.00 5,808,849.10 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ 1,802,000.00 857,566.50 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 43,000.00 24,598.61 
ภาษีสุรา 873,000.00 0.00 
ภาษีสรรพสามิต 1,878,000.00 1,590,702.71 



 

 

หมวด ประเภท ประมำณกำร รับจริง 
  
  
  
  
  

ค่าภาคหลวงแร่ 331,000.00 104,458.05 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 30,000.00 5,693.44 
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 12,000.00 10,057.83 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

400,000.00 301,511.00 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 1,000.00 510.00 
รวมหมวดภำษีจัดสรร 11,154,000.00 9,084,538.03 

หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

เงนิอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

14,400,000.00 8,157,062.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,400,000.00 8,157,062.00 
รวมทั้งหมด 26,000,000.00 17,412,742.70 

 
รำยงำนรำยจ่ำยจริงตำมงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

เดือนตุลำคม 2560 ถึงเดือนมีนำคม 2561 
  หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ จ่ายจริง คงเหลือ 

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

73,000.00 32,940.00 40,060.00 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,454,400.00 3,569,300.00 3,885,100.00 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,688,000.00 1,210,400.00 1,477,600.00 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 108,000.00 42,000.00 66,000.00 
ส ารองจ่าย 400,000.00 9,840.00 390,160.00 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 71,000.00 70,000.00 1,000.00 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

116,000.00 116,000.00 0.00 

             รวม งบกลำง 10,910,400.00 5,050,480.00 5,859,920.00 
งบ

บุคลากร 
เงินเดือน  
(ฝ่ายการเมือง) 

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 257,040.00 257,040.00 
เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รองนายก 

42,120.00 21,060.00 21,060.00 

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 

42,120.00 21,060.00 21,060.00 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

86,400.00 39,484.00 46,916.00 



 

  หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ จ่ายจริง คงเหลือ 

 
 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,368,000.00 554,400.00 813,600.00 

 

เงินเดือน  
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน 4,440,560.00 2,155,860.00 2,284,700.00 

เงินประจ าต าแหน่ง 210,000.00 105,000.00 105,000.00 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,174,320.00 586,260.00 588,060.00 
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนัก 
งานจ้าง 

180,000.00 72,000.00 108,000.00 

เงินอ่ืนๆ 84,000.00 42,000.00 42,000.00 
        รวม งบบุคลำกร 8,141,600.00 3,854,164.00 4,287,436.00 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

30,000.00 2,800.00 27,200.00 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

25,000.00 0.00 25,000.00 

ค่าเช่าบ้าน 332,000.00 141,200.00 190,800.00 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 87,000.00 26,407.00 60,593.00 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ 
330,000.00 75,034.00 254,966.00 

รายจ่ายเกีย่วกับการรับรอง
และพิธีการ 

35,000.00 10,735.00 24,265.00 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

1,830,200.00 366,472.00 1,463,728.00 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 440,000.00 47,630.39 392,369.61 
ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 215,000.00 111,712.90 103,287.10 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000.00 2,660.00 77,340.00 
วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000.00 19,600.00 10,400.00 
วัสดุก่อสร้าง 70,000.00 7,185.00 62,815.00 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 97,400.00 36,710.00 60,690.00 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 240,000.00 37,382.00 202,618.00 
วัสดุการเกษตร 20,000.00 1,800.00 18,200.00 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 25,000.00 10,350.00 14,650.00 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000.00 27,830.00 72,170.00 

 



 

  หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ จ่ายจริง คงเหลือ 

 

 

วัสดุเครื่องดับเพลิง 4,200.00 3,920.00 280.00 

ค่าอาหารเสริม (นม) 208,000.00 79,540.60 128,459.40 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

50,000.00 0.00 50,000.00 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า 140,000.00 45,955.75 94,044.25 

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000.00 3,097.65 6,902.35 

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000.00 3,130.00 11,870.00 
ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

90,000.00 20,865.00 69,135.00 

     รวม งบด ำเนินงำน 4,503,800.00 1,082,017.29 3,421,782.71 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง 
51,000.00 0.00 51,000.00 

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

50,000.00 0.00 50,000.00 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 9,500.00 0.00 9,500.00 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 20,300.00 20,000.00 300.00 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

10,000.00 0.00 10,000.00 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 7,900.00 0.00 7,900.00 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

20,000.00 0.00 20,000.00 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

1,419,000.00 220,000.00 1,199,000.00 

            รวม งบลงทุน 1,587,700.00 240,000.00 1,347,700.00 
งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 684,500.00 462,493.37 222,006.63 

เงินอุดหนุนเอกชน 160,000.00 0.00 160,000.00 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

12,000.00 12,000.00 0.00 

 รวม งบเงินอุดหนุน 856,500.00 474,493.37 382,006.63 
      26,000,000.00  10,701,154.66  15,298,845.34  



 

ปัญหำ และอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
 1. จ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีมีจ านวนมาก  ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มี และไม่สามารถ               
ท าได้หมดจึงท าให้แผนพัฒนาที่ก าหนดไว้ไม่บรรลุผลส าเร็จเท่าที่ควร   
 2. แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่มีความยืดหยุ่นเมื่อเกิดปัญหาความเดือดร้อนในระหว่างปี ค่อนข้างเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมเติมได้ยากและมีกระบวนการซึ่งในบางครั้งอาจไม่ทันท่วงทีต่อเหตุการณ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดท าแผนนอกจากต้องมีความสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในกรณีเร่งด่วน                
โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์อ าเภอ จังหวัด ประเทศ และควรตัดทอนโครงการบางโครงการที่ไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ออก   

2. การด าเนินงานโครงการด้านสังคมควรจะมีการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือจะได้น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 

3. ให้มีการจัดเรียงล าดับความจ าเป็นเร่งด่วนของโครงการ 


