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ค ำน ำ 
 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผน เป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบ 
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่น
ใหญ่ จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 – เดือนกันยายน พ.ศ.2563)  ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จาก
การติดตามให้นายกองค์การบริการส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างว่ารายงานผลการ
ติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ สามารถ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
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บทสรุปผู้บริหำรท้องถิ่น 
รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขุ่นใหญ่ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมี
หน้าที่ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะการ
ติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และท าให้
ทราบถึงปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพ่ือจะได้น าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาต่อไป 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ดังนี้ 

1)  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2)  การพัฒนาด้านการศึกษา 
3) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
4) การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบายพ้ืนฐานของรัฐ 
5) การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม 
6) การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อเสนอจำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขุ่นใหญ่ 
1)  โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพ่ิมในภายหลัง  

เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณท่ีผิดพลาดอันเนื่องจากขาดการวิเคราะห์การใช้
จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 

2) โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว ควรเร่งด าเนิน 
โครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ๆ  

3) โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณควรมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชน 

4) ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้าน 
พ้ืนที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของ
ท้องถิ่นเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 

5) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ให้ 
มากขึ้น ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการโดยหาแนวทาง 
วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้มากข้ึน 

6) ควรมีการส ารวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ และมีฐานข้อมูลที่เป็น 
ปัจจุบัน เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชุม เพ่ือน าไปสู่แนวทาง
ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองความต้องการของประประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไป
อย่างรวดเร็ว 

7) ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธี  
     ต่าง ๆ ที่  สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 
8) ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุม  
     ทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1 
 

บทน ำ 
 
 

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย              ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่น
ตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขุ่นใหญ่ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ สภาพพ้ืนที่และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 

  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหา
และอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาส
และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่    ให้เกิด
ประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบ
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 



2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่  ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลหนองขุ่น
ใหญ่ และชุมชนทั้ง 13  ชุมชนหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขุ่นใหญ่ เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
คัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ จ านวน 2 คน  



  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขุ่นใหญ่ คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ต้องด าเนินการให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วั ด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์
หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่
ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน



เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ขุ่นใหญ่ 
 

  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่          มี
อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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4. เคร่ืองมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและ
เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้า งไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่อง
ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น ไ ด้ แ ก่  แ บ บ ส อ บ ถ า ม  ( Questionnaires)   แ บ บ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  
โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียใน
ท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจ
และเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
   1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขุ่นใหญ่อย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง  
   2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือนและสรุปภาพรวมของ 6 เดือนที่ผ่านมาทุกครั้ง
  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขุ่นใหญ่เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ซึ่งสามารถวัดได้
ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง



อ าเภอ และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือ
วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษา
ได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

  3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใด
ในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัด
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง   
โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) 
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง  ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขุ่นใหญ่มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกต 
แบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน 



 (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) 
เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขุ่นใหญ่  
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลหนองขุ่นใหญ่  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน 
ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
 

5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ มี
ความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมี
ผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการ
ต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขุ่นใหญเ่กิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
 
 
 



ส่วนที่ 2   
 

กำรติดตำมและประเมินผล 
 

 
1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

    1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด อ าเภอหนองพอก   และแผนชุมชนต าบลหนองขุ่นใหญ่  
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ มีรายละเอียด ดังนี้ 
    1) ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับ 
                       นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
พันธกิจที่ 1  เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
พันธกิจที่ 2  เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษา 
พันธกิจที่ 3  เพ่ือพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
พันธกิจที่ 4   เพ่ือพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบายพ้ืนฐานของ
รัฐ 
พันธกิจที่ 5  เพ่ือพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม 
พันธกิจที่ 6  เพ่ือพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 3) จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำในอนำคต ประกอบด้วย 
     จุดมุ่งหมายที่ 1    เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

       ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
จุดมุ่งหมายที่ 2    เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
จุดมุ่งหมายที่ 3    เพ่ือรองรับการถ่ายโอนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
จุดมุ่งหมายที่ 4    เพ่ือให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
 
 



จุดมุ่งหมายที่ 5    เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
จุดมุ่งหมายที่ 6    เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้เข้มแข็งมีศักยภาพในการ 

  ผลิตและสามารถแข่งขันในตลาดได้ 
จุดมุ่งหมายที่ 7   เพ่ือส่งเสริมพัฒนาด้านศาสนาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4) แนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น ประกอบด้วย 
4.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แนวทางพัฒนาที่ 1  ด าเนินการด้านโครงการ ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงบ ารุงรักษาถนนทาง 

เท้า ท่อ ระบายน้ า รางระบายน้ า ฝายน้ าล้น คลองส่งน้ า สะพานฯลฯ 
แนวทางพัฒนาที่ 2   ด าเนินการด้านก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ า ขุดลอกห้วย ก าจัดวัชพืช  

เพ่ือการบริโภค-อุปโภค และการเกษตร 
แนวทางพัฒนาที่ 3  ด าเนินการด้านก่อสร้างปรับปรุง ขยายเขต ติดตั้งระบบไฟฟ้าทั่วถึง 
แนวทางพัฒนาที่ 4  ด าเนินการด้านโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงาน และ 

อาคารสถานที่ในความรับผิดชอบ ภายในต าบล 
4.2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
แนวทางพัฒนาที่ 1  ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและกีฬานันทนาการสุขภาพ 

พลานามัยเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
แนวทางพัฒนาที่ 2  ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการถ่ายโอนการศึกษา 
แนวทางพัฒนาที่ 3  ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ 

วัฒนธรรมประเพณีอันดีส่งเสริมบ ารุงรักษาศาสนาปรับปรุงซ่อมแซมสุสาน 
ศาสนสถานและฌาปณสถานภายในต าบล 

4.3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
แนวทางพัฒนาที่ 1  ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน กลุ่ม 

อาชีพภายในต าบล พัฒนาเศรษฐกิจให้กับกลุ่มอาชีพ และส่งเสริมการ
ฝึกอบรมให้กับกลุ่มอาชีพ ภายในเขตต าบลเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทางพัฒนาที่ 2  ด าเนินการด้านการส่งเสริม,สนับสนุนศักยภาพและขีดความสามารถการ 
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ 

4.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดีให้สอดคล้องกับนโยบำย
พื้นฐำนของรัฐ 
แนวทางพัฒนาที่ 1  ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

และองค์กรทุกภาคส่วน 
แนวทางพัฒนาที่ 2  ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ 

องค์กรให้มีขีดความสามารถ 
แนวทางพัฒนาที่ 3  ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนระบบการบริการประชาชนด้านการบริหาร 

จัดการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบายพ้ืนฐานของรัฐ 
แนวทางพัฒนาที่ 4  ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย 

และปราบปรามยาเสพติด 
แนวทางพัฒนาที่ 5  ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูล 

ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
 



4.5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม 
แนวทางพัฒนาที่ 1  ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการบริการด้านสวัสดิการและ 

สงเคราะห์สตรีคนชรา ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ติดโรค
ร้ายแรง 

แนวทางพัฒนาที่ 2  ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข ป้องกัน 
โรคติดต่อและควบคุมโรคและฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกายพัฒนาระบบบริการ
ประชาชน 

แนวทางพัฒนาที่ 3  ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาจัดระเบียบชุมชนและสังคมการ 
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 

4.6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางพัฒนาที่ 1  ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเพ่ือ        

อนุรักษ์และฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยื่น 

แนวทางพัฒนาที่ 2  ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการดูแลบริหารจัดการที่สาธารณะ 
ประโยชน์ 

แนวทางพัฒนาที่ 3  ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดิน 
แนวทางพัฒนาที่ 4  ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะ 

ชุมชนสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
 
 

    5) วิสัยทัศน์  
  “มุ่งม่ันพัฒนำ แก้ปัญหำตรงตำมควำมต้องกำร เพิ่มคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1.2 แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
 

   แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (เฉพำะปี พ.ศ.2563) 
   ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
 
 

ยุทธศำสตร์ แผนงำน 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 

จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 213 166,320,000.00 24 15,828,502.09 

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

52 7,376,968.00 14 3,681,627.64 

3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 
 

10 305,000.00 2 19,170.00 

4.การพัฒนาการบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีให้
สอดคล้องกับนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ 

- แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
- แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
- แผนงานงบกลาง 

47 6,107,986.00 8 703,679.12 

5.การพัฒนาด้านการ
บริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานงบกลาง 
- แผนงานสร้างความ
เข็มแข็งของชุมชน 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

28 13,458,200.00 7 10,279,158.00 

6.การพัฒนาด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 17 530,000.00 1 6,250.00 

รวม 367 194,078,154.00 56.00 30,518,386.85 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) 
 
 
 

 
 



1.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ          

  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เป็นโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการ)     
 

ที ่ ชื่อโครงกำรตำมแผน จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจริง 

1 โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 1 

1 120,000 ด าเนินการไม่ทันตามห้วง
ระยะเวลา (กันเงินเบิกจ่ายงบฯ  

ปี 2564) 
2 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขุ่น 
1 200,000 ด าเนินการไม่ทันตามห้วง

ระยะเวลา (กันเงินเบิกจ่ายงบฯ  
ปี 2564) 

3 โครงการจัดการเลือกตั้ง 1 400,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
4 โครงการพัฒนาความรู้บุคลากรเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงาน 
1 20,000 โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการ

ใหม่โครงการรับพระราชทานพระ
บรมฉายาลักษณ์ฯ 

5 โครงการจัดประชุมประชาคมเพ่ือทบทวนและ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1 15,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

6 โครงการฝึกอบรมทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วย
เบื้องต้น 

1 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

7 เงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างถึงแก่กรรม 

1 40,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

8 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 

1 13,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

9 โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน 1 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
10 โครงการชีวิตสดใสวัยสูงอายุ 1 20,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
11 โครงการผู้พิการสุขภาพดี 1 10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
12 โครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง 1 13,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
13 โครงการฝึกอบรมการปลูกเห็ด 1 20,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

รวมงบประมำณ 13 931,000  
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) 
 
 
 
 
 



1.4 ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ          

    ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  
 (เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง) 
 

 ที ่
ชื่อโครงกำรตำมแผน 

ยท.กำรพัฒนำด้ำนโครงสรำ้งพื้นฐำน 

งบตำมข้อบญัญตัิ/เทศ
บัญญตั ิ

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

1 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 1 

230,000.00 229,000.00 229,000.00 1,000.00 

2 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองบก หมู่ที่ 2 

230,000.00 229,000.00 229,000.00 1,000.00 

3 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านกกตาล หมู่ที่ 3 

366,000.00 365,000.00 365,000.00 1,000.00 

4 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยนาค า หมู่ที่ 5 

462,000.00 448,000.00 448,000.00 14,000.00 

5 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 

274,000.00 274,000.00 274,000.00 0 

6 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 7 

333,000.00 332,000.00 332,000.00 1,000.00 

7 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8 

255,000.00 250,600.00 250,600.00 4,400.00 

8 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองน้ ากิน หมู่ที่ 11 

333,000.00 332,000.00 332,000.00 1,000.00 

9 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 12 

370,000.00 354,500.00 354,500.00 15,500.00 

10 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทุ่งประเสริฐ หมู่ที่ 13 

371,000.00 371,000.00 371,000.00 0 

11 
โครงการลงลูกรังปรับแต่งเรยีบ        
บ้านกกตาล หมู่ที่ 3 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0 

 
 
 
 



 ที ่
ชื่อโครงกำรตำมแผน 

ยท.กำรพัฒนำด้ำนโครงสรำ้งพื้นฐำน 

งบตำมข้อบญัญตัิ/เทศ
บัญญตั ิ

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

12 
โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดนิ
พร้อมลงลูกรังปรับแต่งเรียบ บ้านดงบัง 
หมู่ที่ 6 

67,000.00 66,000.00 66,000.00 1,000.00 

13 
โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดนิ
พร้อมลงลูกรังปรับแต่งเรียบบ้านหนอง
ขุ่น หมู่ที่ 7 

227,000.00 227,000.00 227,000.00 0 

14 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ า    
บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 

35,000.00 34,048.95 34,048.95 951.05 

15 
โครงการขยายเขตสายดับ บ้านตาลเดี่ยว 
หมู่ที่ 12 

65,000.00 62,909.14 62,909.14 2,090.86 

16 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูป 
พร้อมฝาปดิ บ้านหนองบก หมู่ที่ 2 

281,000.00 277,000.00 277,000.00 4,000.00 

17 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูป
พร้อมฝาปดิ บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 

264,000.00 264,000.00 264,000.00 0 

18 
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0 

19 
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขุ่นใหญ่ บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 

312,000.00 310,000.00 310,000.00 2,000.00 

20 
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV ) 
บ้านดงบัง หมู่ที่ 10 

200,000.00 199,000.00 199,000.00 1,000.00 

21 
โครงการซ่อมแซมคันดินห้วยนามอ่ง 
บ้านดงบัง (เงินส ารองจ่าย) 

41,000.00 41,000.00 41,000.00 0 

รวมงบประมำณ 4,872,000.00 4,822,058.09 4,822,058.09 49,941.91 

 
 
 
 
 
 
 



 ที ่
 

ชื่อโครงกำรตำมแผน 
งบตำมข้อบญัญตัิ/เทศ

บัญญตั ิ
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 2563 

1 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทาง
หลวงท้องถิ่น รอ.ถ.178-001 บ้านดงบัง 
หมู่ที่ 4 ไปบ้านดงทรายงาม หมู่ที่ 9 
ต าบลหนองขุ่นใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร
[1500838702600AK4] 

- 5,244,444.00 5,244,444.00 0 

2 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทาง
หลวงท้องถิ่น รอ.ถ.178-002 บ้านหนอง
น้ ากิน หมู่ที่ 11 ไปบ้านหนองขุ่น ต าบล
หนองขุ่นใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร [1500838702600AL2] 

- 5,280,000.00 5,280,000.00 0 

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เหลือจ่ำย 2563 

1 

ลงหินคลุกผิวทางปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 4 
บ้านดงบัง ถนนกว้าง 4.5 เมตร ยาว 
1,300 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร  
[1500838702600ฎ56] 

- 482,000.00 482,000.00 0 

รวมงบประมำณ  11,006,444.00 11,006,444.00 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ 
ชื่อโครงกำรตำมแผน                                    

ยท.กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
งบตำมข้อบญัญตัิ/เทศ

บัญญตั ิ
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

1 
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก(รายหัว) 

153,000.00 153,000.00 153,000.00 0 

2 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

81,360.00 54,240.00 54,240.00 27,120.00 

3 โครงการกีฬาเด็กเล็กสมัพันธ์ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 

4 
โครงการค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

387,000.00 387,000.00 387,000.00 0 

5 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0 

6 
(ค่าวัสดุ) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/ ร.ร. สังกัดสพฐ. 

1,107,563.00 1,056,647.64 1,056,647.64 50,915.36 

7 

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันร.ร.ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่น
ใหญ่ สังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

2,024,000.00 1,895,840.00 1,895,840.00 128,160.00 

8 

อุดหนุนพิธีวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพล อดุลเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 

4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 

9 
อุดหนุนพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดลุบเดช บรมนาถบพิตร 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 

10 
อุดหนุนพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิาพัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชิน ี

4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 

11 

อุดหนุนพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี ศรสีินทรมหาวชิรา
ลงกรณฯ 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 

 
 
 



ที ่ 
ชื่อโครงกำรตำมแผน                                    

ยท.กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
งบตำมข้อบญัญตัิ/เทศ

บัญญตั ิ
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

12 

อุดหนุนวันเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 

4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 

13 อุดหนุนโครงการบุญผะเหวดร้อยเอ็ด 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

รวมงบประมำณ 3,861,923.00 3,655,727.64 3,655,727.64 206,195.36 

 

 

 ที ่
 

ชื่อโครงกำรตำมแผน 
งบตำมข้อบญัญตัิ/เทศ

บัญญตั ิ
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 2563 

1 

ชุดอุปกรณส์ าหรับห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดง
บัง [15008387D1600FO6] 

- 25,900.00 25,900.00 0 

รวมงบประมำณ - 25,900.00 25,900.00 0 

 
 

 ที ่
ชื่อโครงกำรตำมแผน                                

ยท. กำรพัฒนำดำ้นเศรษฐกิจ 
งบตำมข้อบญัญตัิ/เทศ

บัญญตั ิ
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรับประชาชน 15,000.00 14,470.00 14,470.00 530 

2 
โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร 

4,700.00 4,700.00 4,700.00 0 

รวมงบประมำณ 19,700.00 19,170.00 19,170.00 530 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ 
ชื่อโครงกำรตำมแผน                                      

ยท. กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
ให้สอดคล้องกับนโยบำยพื้นฐำนแห่งรฐั 

งบตำมข้อบญัญตัิ/เทศ
บัญญตั ิ

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

1 

โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ด้วยระบบสารสนเทศ     ระยะ
ที่ 1 

110,000.00 96,340.00 96,340.00 13,660.00 

2 

โครงการฝึกอบรมฝึกอบรมระบบเชิง
ปฏิบัติการระบบบญัชีคอมพิวเตอร์       
e-leas 

40,000.00 34,980.00 34,980.00 5,540.00 

3 
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุชว่ง
เทศกาลเทศกาลปีใหม/่สงกรานต ์

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0 

4 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 

27,600.00 27,600.00 27,600.00 0 

5 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0 

6 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,325.00 8,585.50 8,585.50 739.5 

7 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 183,132.00 169,168.62 169,168.62 13,963.38 

8 ส ารองจ่าย 197,000.00 161,005.00 161,005.00 35,995.00 

รวมงบประมำณ 773,057.00 703,679.12 703,679.12 69,897.88 

 
 

 ที่ 
ชื่อโครงกำรตำมแผน                                 

ยท.กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม 
งบตำมข้อบญัญตัิ/เทศ

บัญญตั ิ
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 8,473,000.00 7,826,500.00 7,826,500.00 646,500.00 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,297,000.00 1,958,400.00 1,958,400.00 338,600.00 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 30,000.00 17,500.00 17,500.00 12,500.00 

 
 
 
 

 



 ที่ 
ชื่อโครงกำรตำมแผน                                 

ยท.กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม 
งบตำมข้อบญัญตัิ/เทศ

บัญญตั ิ
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

4 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน                        
- สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบลหนองขุ่นใหญ ่                                 
- กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองขุ่น
ใหญ่ 

180,000.00 130,000.00 130,000.00 50,000.00 

5 
โครงการควบคมุและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

40,000.00 37,378.00 37,378.00 2,622.00 

6 

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์                        - 
อุดหนุนส าหรับด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด ารอด้านสาธารณสุข 

260,000.00 260,000.00 260,000.00 0 

7 

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์                       - 
อุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
โรคพิษสุนัขบ้า 

69,804.00 49,380.00 49,380.00 20,424.00 

รวมงบประมำณ 11,349,804.00 10,279,158.00 10,279,158.00 1,070,646.00 

 
 

 ที ่ 
ชื่อโครงกำรตำมแผน                              

ยท.กำรพัฒนำพัฒนำด้ำนกำรจดักำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

งบตำมข้อบญัญตัิ/
เทศบัญญัต ิ

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

1 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต ิ 10,000.00 6,250.00 6,250.00 3,750.00 

รวมงบประมำณ 10,000.00 6,250.00 6,250.00 3,750.00 

 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



1.5  ปัญหำ อุปสรรคกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแนวทำงกำรแก้ไข 
 ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

1) โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป   ท าให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ไม่สามารถน ามาด าเนินการได้ท้ังหมด เนื่องจากจ ากัดด้วยงบประมาณ 

2) โครงการที่เสนอในที่ประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผน   ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ยังไม่ครอบคลุมยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ  เท่าท่ีควร 

3) ประชาชนยังไม่รับรู้ข่าวสารการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่เท่าท่ีควร 
 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ     

ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจ าปี พ.ศ. 2563  เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ทั้งใน
ภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้  

  1) ด้านโครงการพ้ืนฐาน  ควรจัดงบประมาณโครงการตามล าดับความส าคัญและพัฒนาให้ครอบคลุมทั่ว
ทั้งต าบล 

   2) ในการจัดท าแผนนอกจากจะต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในกรณีเร่งด่วน 
โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์อ าเภอ  จังหวัด ประเทศแล้ว  ควรตัดทอนโครงการบางโครงการที่วิเคราะห์แล้วมีความ
จ าเป็นหรือความต้องการของประชาชนน้อยหรือน้อยมาก 
        3) ด้านพัฒนาด้านการศึกษา  ควรสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
มากขึ้น อาทิจัดสรรงบประมาณให้วัด โรงเรียน หมู่บ้าน/ชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดกิจกรรมเพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชน 
        4) ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ การให้ทุนสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ การรวมกลุ่มใน
รูปสหกรณ์ การจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อให้เกิดรายได้อย่างเป็นรูปธรรม 
         5) ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน การท าโครงการ/กิจกรรม
ควรท าอย่างต่อเนื่อง 
        6) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรส่งเสริมรณรงค์ให้หมู่บ้าน ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ การคัดแยกขยะในครัวเรือน การน าวัสดุที่ใช้แล้วน ากลับมาใช้ใหม่ การน าใบไม้ กิ่งไม้ 
มาท าปุ๋ยหมัก การส่งเสริมให้ครัวเรือนดูแลบ้านของตนให้น่าอยู่สะอาด และควรจัดหาถังขยะปิดฝาให้มิดชิด 
จัดแยกขยะให้ชัดเจน รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมปัญหามลพิษ การเผาขยะและการทิ้งขยะในชุมชน 

      7) เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ต าบลหนองขุ่นใหญ่ ควรที่จะเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ทั้งก่อนด าเนินงาน ระหว่างด าเนินงาน และหลัง
ด าเนินงาน  เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างาน
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองขุ่นใหญ่ ที่ได้ด าเนินการทั้งหมด  เนื่องจากอาจมีประชาชนบางส่วนที่
ไม่ทราบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองขุ่นใหญ่ทั้งในหมู่บ้านของตนเองและหมู่บ้านอื่น
ในพ้ืนที่ต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
 
 
 
 
 



2. แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

2.1 กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่  10  ตุลาคม  2559  ได้ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  มีรายละเอียดดังนี้ 

1) แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น   ส่ี
ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
 

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภำพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐำน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของ
ไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ  

20 
(3) 
 

 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1)  

2 .  กำรวิ เ ครำะห์
สภำวกำร ณ์แล ะ
ศักยภำพ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

15 
(2) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1)  



 
 

 
 
 

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น 

(2)  

2. กำรวิเครำะห์
สภำวกำรณ์และ
ศักยภำพ (ต่อ) 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  
 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการด า เนินงานได้แก่  S-Strength (จุดแข็ ง )W-Weakness (จุดอ่อน ) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอ
ปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา
หรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2)  

 (8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้ง
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิง
คุณภาพ 

(1)  

(9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและ
แนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1)  

3. ยุทธศำสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น ใ น เ ข ต
จังหวัด 
 
3 . 3  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 
 

65 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ           แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 
 
 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล  หลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 
 

(10) 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศำสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกล
ยุทธ์ 
 
3 . 7  จุ ด ยื น ท า ง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 
 
3 . 1 0  ผ ล ผ ลิ ต /
โครงการ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น  
 

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 
 

(5) 
 

 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง  ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 

(5) 
 

 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด             ค่าเป้าหมาย กล
ยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 
 

(5) 
 
 
 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวั ดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(5) 
 

 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  



2) แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ   

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 



         แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.กำรสรุปสถำนกำรณ์กำร
พัฒนำ 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น  ( ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  SWOT Analysis/ Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2 .  ก ำรประ เมิ นผลกำรน ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมำณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้ เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่  สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3 .  ก ำรประ เมิ นผลกำรน ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภำพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ท่ีด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงำนและยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูร
ณาการ ( Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่
ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10  

 
 



 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงกำรพัฒนำ 
5.1 ความชัดเจนของ ช่ือ
โครงการ 
 
 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 
 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

(5) 
 

 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 
 

(5) 
 

 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 
 

(5) 
 

 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) 
ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  
การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 



5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้า
เ ชิ งนวั ต ก รรม  ( 2 )  เ ปลี่ ยนจ ากกา รขั บ เ คลื่ อ นประ เทศด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้ เปรียบเ ชิงเปรียบเทียบ เ ช่น ด้ านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(5) 
 

 

5. โครงกำรพัฒนำ (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ค ว า ม ย า ก จ น ห รื อ ก า ร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 
 
5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)  
 
  
5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
 
 
 

 
5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
(KPI)  และสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 
 

 
(5) 
 
 
 

 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 
 

(5) 
 

 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่  (1) ความประหยัด  (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 
 

(5) 
 
 

 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่าย
พัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 
 

(5) 
 

 

มีการก าหนดดัชนี ช้ีวัดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI) ที่  
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)     
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
 

(5) 
 

 

 
 



ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
             
 
 
 



             ส่วนที่ 3  
 

  ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
 

 

 

1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  

  เพ่ือให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามระเบียบและหนังสือที่เกี่ยว 
ข้องจึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสรุปผลการประเมินมี
รายละเอียดดังนี้ 

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์ 
 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่  

20 19 20.43 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13 13.98 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 61 65.59 
 3.1 วิสัยทัศน์ 5 5 5.38 
 3.2 พันธกิจ 5 5 5.38 
 3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 10 10.75 
 3.4 เป้าประสงค์    5 5 5.38 
 3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็น  15 14 15.05 
 3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 10 9 9.68 
 3.7 บัญชีรายการ/ชุดโครงการพัฒนา 15 13 13.98 

รวมคะแนน  100 93 100 
   
 

2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมปละประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงกำร 
    

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 10.31 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น

สี่ปีไปปฏิบัติใน       เชิงปริมาณ  
10 10 10.31 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติใน       เชิงคุณภาพ  

10 10 10.31 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 10 10.31 



ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 57 58.76 

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 5.15 

 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 

5 5 5.15 

 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

5 5 5.15 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

5 4 4.12 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   

5 4 4.12 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0  

5 4 4.12 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด  

5 5 5.15 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

5 5 5.15 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   

5 5 5.15 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ  

5 5 5.15 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

5 5 5.15 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  

5 5 5.15 

รวมคะแนน  100 97 100 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 

ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  ก าหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  และข้อ 29 (3) ก าหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานและเสนอความเห็นได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ในการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
โดยใช้แบบประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) และแบบการประเมินตนเอง (Self-
assessment Model)  รวมทั้งการใช้การติดตามจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเปรียบเทียบ
กับจ านวนโครงการที่น าไปปฏิบัติ ตามตาราง  ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1  ตำรำง : กำรติดตำมประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำท้องถิ่นในเชิงปริมำณ 
(จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการที่ 
น าไปปฏิบัติ) 

 

 
ยุทธศำสตร์/แผนงำน 

จ ำนวนโครงกำร 
จ ำนวนโครงกำร      

ที่ปรำกฏอยู่ในแผน 
 

ที่ได้ปฏบิัต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 213 24 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านการศึกษา 52 14 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 10 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพฒันาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ีให้
สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

47 8 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม 28 7 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

17 1 

รวม 366 56 
 
 
 
 
 



ตำรำงท่ี 2  ตำรำง : กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำท้องถิ่นในเชิงคุณภำพ 
(เปรียบเทียบจ านวนโครงการและงบประมาณที่ด าเนินการจริงในแต่ละปี จ าแนกตามแผนงาน/ยุทธศาสตร์)  
 

 
ยุทธศำสตร์/แผนงำน 

จ ำนวน
โครงกำรที่

ด ำเนินกำรจริง 

ร้อยละของ
โครงกำร
ทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง  

(บำท) 

ร้อยละของ
งบประมำณ

ทั้งหมด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

24 42.86 15,828,502.09 51.87 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

14 25.00 3,681,627.64 12.06 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

2    3.57 19,170.00 0.06 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้
สอดคล้องกับนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 

8 14.29 703,679.12 2.31 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการ
บริการชุมชนและสังคม 

7 12.50 10,279,158.00 33.68 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 1.79 6,250.00 0.02 

รวม 56 100 30,518,386.85 100 
 
 

4. สรุปผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ต้องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปีละหนึ่งครั้งในเดือนธันวาคม ประกอบกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2107 ลงวันที่ 2 กันยายน 2558  เรื่องเร่งรัดการน าเข้า
ข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาน าเข้าข้อมูลในระบบ e-plan เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวง
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.ข้อ 29 (3) นั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4.1  รำยงำนสรุปผลกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 
        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น      
(พ.ศ. 2561 – 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป   
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เมื่อวันที่  
15 กรกฏาคม 2562 และฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2563 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 ด้ำนกำรวำงแผน 
 

ยุทธศำสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 32 42,800,000 97 96,850,000 213 166,320,000 166 123,620,000 96 53,620,000 

การพัฒนาด้านการศึกษา 5 290,000 23 1,830,000 52 7,376,968. 52 7,376,968 47 6,628,368 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 0 0 4 160,000 10 305,000 8 205,000 7 190,000 
การพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับ
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 15 1,080,000 23 2,430,000 47 6,107,986 49 10,667,986 46 10,038,116 
การพัฒนาด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม 9 465,000 13 825,000 28 13,458,200 27 13,448,200 24 13,375,200 
การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 7 200,000 13 360,000 17 530,000 15 430,000 13 390,000 

รวม 68 44,835,000 173 102,455,000 367 194,098,154 317 155,748,154 233 84,241,684 

     ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
ข้อมูล ณ วันที่ 9/12/2563 

 กำรจัดท ำงบประมำณ 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2563   เมื่อวันที่ 30  กันยายน  2562  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน  
75  โครงการ งบประมาณ  32,609,040.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ที ่ ยุทธศำสตร์ 
โครงกำร 

งบประมำณ 
ตำมข้อบัญญัติ 

1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 24 15,907,502.09 
2 การพัฒนาด้านการศึกษา 22 14,762,675.00 
3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 19,700.00 

4 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้อง
กับนโยบายพื้นฐานของรัฐ 

13 
970,057.00 

5 การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม 13 11,895,608.00 
6 การพัฒนาด้านจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 10,000.00 
 รวม 75 43,565,542.09 
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แผนภูมิ แสดงกำรใช้จ่ ำยงบประมำณประจ ำปี  พ .ศ .2563

ลงนามในสญัญา การเบกิจ่ายงบประมาณ

 กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม 

ข้อบัญญัติงบประมาณ และงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 64 
โครงการ  จ านวนเงิน 41,471,902.41 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสองบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)  มี
การเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน  56   โครงการ จ านวนเงิน 30,518,386.85  บาท (สามสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปด
พันสามร้อยแปดสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์) สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

 

  ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
ข้อมูล ณ 9/12/2563 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี 2563 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
กำรก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนำมในสัญญำ 

โครงกำร 
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 24 15,907,502.09 24 15,828,502.09 

การพัฒนาด้านการศึกษา 21 13,990,738.20 14 3,681,627.64 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 19,170.00 2 19,170.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบาย
พื้นฐานของรัฐ 8 829,704.12 

8 703,679.12 

การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและ
สังคม 

8 10,718,538.00 7 10,279,158.00 

การพัฒนาด้านจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 6,250.00 1 6,250.00 

รวม 64 41,471,902.41 56 30,518,386.85 
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แผนภมิูแสดงโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในแผนพัฒนา 2561-2565
เปรียบเทียบกับโครงการที่ด าเนินการจริงในปี พ.ศ.2563

แผนด าเนินการ จดัท างบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ

อบต.หนองขุ่นใหญ่ อ ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศำสตร์ 

แผนกำรด ำเนินกำร 
อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 

ท้ังหมด 
จ ำนวน 

งบประมำณ 
จ ำนวน 

งบประมำณ 
จ ำนวน 

งบประมำณ 
จ ำนวน 

งบประมำณ 
โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

213 166,320,000.00 24 15,907,502.09 24 15,907,502.09 24 15,828,502.09 

2.การพัฒนาด้าน
การศกึษา 

52 7,376,968.00 22 14,762,675.00 21 13,990,738.20 14 3,681,627.64 

3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

10 305,000.00 3 19,700.00 2 19,170.00 2 19,170.00 

4.การพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีให้
สอดคล้องกับนโยบาย
พื้นฐานแห่งรฐั 

47 6,107,986.00 13 970,057.00 
8 829,704.12 

8 703,679.12 

5.การพัฒนาด้านการ
บริการชุมชนและสังคม 

28 13,458,200.00 13 11,895,608.00 8 10,718,538.00 7 10,279,158.00 

6.การพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

17 530,000.00 1 10,000.00 1 6,250.00 
1 6,250.00 

รวม 367 194,098,154.00 76 43,565,542.09 64 41,471,902.41 56 30,518,386.85 

 

  ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
ข้อมูล ณ 9/12/2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ส่วนที่ 4  
 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

 
 

1. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยการจัดท า 
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการ
จัดท างบประมาณการใช้จ่ายและผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหาร
ส่วนหนองขุ่นใหญ่ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขุ่นใหญ่ 
“มุ่งม่ันพัฒนา แก้ปัญหาตรงตามความต้องการ เพ่ิมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วม” 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนา ยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
3. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
4. ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
5. ด้านการพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม 
6. ด้านการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561 – 2565 ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่นการจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่    ที่
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 – 2565  เมื่อวันที่  15  กรกฏาคม 2562  และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่            ได้
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562  โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 75 โครงการ  งบประมาณ  32,609,040.00 บาท มีการใช้จ่าย
งบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณโดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 64 โครงการ  



จ านวนเงิน 41,471,902.41 บาท  เบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 56 โครงการ จ านวนเงิน 30,518,386.85 บาท 
(สามสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์)  แยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 
 

 
 

  ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
ข้อมูล ณ 9/12/2563 

 
 
 
 

2. ข้อเสนอในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
2.1 ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนจะ
พัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ (PEST) 
ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง(Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  

 
 
 
 

ที ่ ยุทธศำสตร์ โครงกำร/งบประมำณ 
ตำมข้อบัญญัติ 

โครงกำร/กำรก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนำมในสัญญำ 

โครงกำร/กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

23 
4,951,000.00 24 15,907,502.09 24 15,828,502.09 

2 
การพัฒนาด้านการศึกษา 

22 14,762,675.00 21 13,990,738.20 14 3,681,627.64 

3 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

3 19,700.00 2 19,170.00 2 19,170.00 

4 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีให้
สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐาน
ของรัฐ 

13 

970,057.00 
8 829,704.12 

8 703,679.12 

5 การพัฒนาด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม 

13 
11,895,608.00 8 10,718,538.00 7 10,279,158.00 

6 การพัฒนาด้านจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 
10,000.00 1 6,250.00 

1 6,250.00 

รวม 
75 32,609,040.00 64 41,471,902.41 56 30,518,386.85 



องค์กำร 

(Organization) 

พัฒนำกำรที่เติบโต  
กำรเมือง 

(Political) 

เศรษฐกิจ 

(Economic) 

สังคม 

(Social) 

วิทยำกำร 

(Technology) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่  มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าว
มาแล้ว เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) กำรปรับตัวให้เข้ำกับกำรเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ อบต. เทศบาล หรือ อบจ. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน โดย
ราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่างเห็นว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของพรรค
การเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นท่ีเป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้น 
ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็น
นโยบายของรัฐที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการ
ปกครอง(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ที่จะปฏิบัติงานใน 



องค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้
ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบต. เทศบาล อบจ.และระดับหมู่บ้าน 
เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่
ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งใน
บางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของ
ข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะ
ได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) กำรปรับตัวเข้ำกับเศรษฐกิจ (Economic Environment)ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมข้ึนเป็นสาเหตุของปัญหาอ่ืนๆ 

ที่กระทบต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชน
เรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี 
เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในในหลายๆเรื่อง  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ
ต้องเอาเวลาไปท างานหาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยาย  
ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลา
ของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พ่ึง แห่ง
ตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้ความสนใจ
ที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) กำรปรับตัวเข้ำกับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่ก็

ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนที่อาจเป็น
สังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) 
บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาด
ความร่วมมือ    

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบายไป
ตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน องค์การบริหารส่วนต าบลจึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจ
ผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมี
ความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกัน
ได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ
ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

 



4) กำรปรับตัวเข้ำกับวิทยำกำรใหม่ๆ (Technology)ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่

เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบมีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆ ผ่านช่องทางการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  หาก
พนักงานส่วนต าบลให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็น
ประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่
ตลอดเวลา 

 

2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจำกกำรพัฒนำ 

  เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่  จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอี
แพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้มีประสิทธิ์ภาพ
และประสิทธิ์ผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนหนองขุ่นใหญ่ ควรมีเสนอการก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ
ส าหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย 

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   คณะกรรมการฯ ควรมีการน าผลการวัดคุณภาพ
ของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความส าคัญ   ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการท าโครงการ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม  เพราะอาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจใน
การด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน   

5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและ
ชุมชนให้เข้มแข็ง  สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการ
ขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

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

 

 


