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ค าน า 
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ ข้อ ๓๐  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๓)  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒    
 ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ  จึงได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือรายงานและ
เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบทราบ  คณะกรรมการหวังเป็น
ว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนที่ 1 

 

 เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับ  ที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ   เพ่ือ
ประชาชน  ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้าน
การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่
ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด     ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานของ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  
จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยให้จัดท าตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   
 ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การบูรณา
การร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการ
ท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ 
ประการคือ  
 

บทน า 
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 ๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
 ๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
 ๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา  
 ๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
 ๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน 
 ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  เพราะฉะนั้น  จึงต้องมีการติดตามและประเมิลผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินงานได้ตามเปูาหมายที่วางไว้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแสลบ  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  และแก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  
ไปแล้ว  แต่ต่อมาได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้
ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  เพราะฉะนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ  
จะต้องด าเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ซึ่งประกอบไปด้วย 
 ๑.  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรา ยจ่าย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง   ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทั้งนี้  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแสลบ ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่  ๒7  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒     
 ๒.  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๒  เพ่ือรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 



-3- 
 จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ  จึงต้องด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ขึ้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  ดังนี้ 

(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒)                                      
 

 

 “ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง 
“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเปูาหมายหรือไม่
อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   
 การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มา เพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ใน
การด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้าหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของ
โครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถใน
การเข้าถึงโครงการของกลุ่มเปูาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ 
และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการ
วางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทาง
ปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ  
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่
อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว  (part - time)  เพียงคนเดียว  โดยมีหน้าที่
จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจ านวน  
  

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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หนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ
ด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่
ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ)  เพียงใด  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป 
นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่
เก็บรวบรวม 
 ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการ
ด าเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและ
ที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชน
ในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุ
เปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจาก
กระบวนการวางแผน  
 การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  
กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลใน
องค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริง
หรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝุายหรือไม่  การติดตามและ
ประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่
เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่
ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของ
ท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การ
ประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์
นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือ
สนองตอบกลับ  จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการ
ปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของ 
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รัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่
เกิดความคุ้มค่า  ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคม
หรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่
ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
แผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะ
มากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยาย
โครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้อง
เร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยาย
แผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมี
ความยั่งยืน  เป็นไปตามเปูาประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     

 

 

 ๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 
 
 
 

2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ขั้นตอนที่ ๑   
  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) ข้อ  ๒๘  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้ (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๑๑)  แต่ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ ค าสั่งที่  
229/2561  ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖ ข้อ  ๒๘  ซึ่งคณะกรรมการมีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสองปี   

ขั้นตอนที่ ๒    
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   

3.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



-7- 

ข้อ ๒๙ (๓)  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิ ด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) ที่
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓   
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ  ๗  และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  
ดังนี้ 
 4.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง 
(adequacy)  ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
     การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  
และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    

(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร

ราชการ 
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผน
ชุมชน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้ง
ปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
    การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟูา
สาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง 

4.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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   ๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้ พิการ ผู้ปุวยเอดส์  
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  
ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
   ๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
    มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก
มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     

๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และ
ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก 
และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้ง
ที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึก
ในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
   ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์
หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถ
แก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
   ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการ
แก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   

(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   
   ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึง
การพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
    เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดย
พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่า
มีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ 
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4.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  
ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาล
นั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการ 
บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การ
วิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด

เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้
หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์
ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน        

4.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
  ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตาม

และประเมินผลยุทธศาสตร์  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๒  รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   
 4.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

4.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
4.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
4.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
4.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  
๒  ประการ  ดังนี้ 
 5.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้ เข้าร่วมติดตามและประเมินผล   ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
   เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบ
รายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่     
   เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการ
ด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการ
ด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตาม
ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  
 
 

5.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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5.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล  
 ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
   โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  
เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
  
 

สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   

6.๑  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องด าเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
        (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลในเชิงปริมาณ   

(๑.๑) แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   (๑.๒) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan :  Electronic Plan)       

(๒)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  มีการวัดผลดังนี้   
(๒.๑)  แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)        

   (๒.๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
   (๒.๓)  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม  Kpis (Key Performance 
Indicator) และผลกระทบ (Impact)  ด าเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ  โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้ รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ
คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม 
   (๒.๔)  การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
   แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแสลบในภาพรวม 
 
 

6.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



-13- 
   แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแสลบในแต่ละยุทธศาสตร์ 

(แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓  ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์) 
   แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแสลบ (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ 
 

 

 ๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                         
 ๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ 
เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงาน
ให่มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
น านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้ง
ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง  
 

7.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย

โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกัน
การประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุน
ให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
 
 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายพิเชษฐ  เล่าวัฒนะยิ่งยง ประธานกรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่18  บ้านทุ่งเจริญ) 
2 นายวันชัย  เจริญผล กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒2  บ้านสันติสุข)    
3 นายพนม  ขุนพรหม  กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  บ้านหนองปลิง)    
4 นางศศิพรรณ  บูรกูล กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผช.ผญ.หมู่ที่ 20 บ้านดอนมะรุม)     
5 นางสมใจ  เชื้อหนองปรง กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 23 บ้านดอนพัฒนา)     
6 นางนุจนาถ  ล าดวน กรรมการ (ผู้แทนหน่วยราชการสาธาณสุข) 
7 นางปทิตตา  พิกุลแก้ว กรรมการ (ครู กศน. ต าบลดอนแสลบ) 
8 นายฉลวย  ทวีศรี กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ : ข้าราชการบ านาญ) 
9 นางทัศนีย์  โอชา กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านดอนมะรุม)         

10 นางสาวประกาย  โตแก้ว กรรมการ (ผู้อ านวยการกองคลัง) 
11 นางสาววรณัน  เชื้องาม กรรมการ (หัวหน้าส านักปลัด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 
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ส่วนที่ 2 

 

 

  

2.1 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

   “มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพชีวิต            เศรษฐกิจพร้อมก้าวหน้า 
                   การศึกษาศาสนาก้าวล ้า   น้อมน้าเศรษฐกิจพอเพียง” 

ค าขวัญองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

                        “หลวงพ่อเพชรขึ นชื่อ    เลื่องลือพระพุทธเมตา 
                  พระปรางค์เขารักษ์ล ้าค่า    หัตถกรรมทอผ้าฝีมือดี” 
 2.2 ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 2.3 เป้าประสงค์ 

  1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรทฤษฏีใหม่และเกษตรสีเขียว 
  2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคต่างๆ 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเปูาหมาย 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง บ ารุงส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6. สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมแสดงความคิดเห็นร่วม
ตรวจสอบการด าเนินงานต่างๆ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 
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2.4 กลยุทธ์ 

  1. การส่งเสริมอาชีพ การเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
  3. การคมนาคนและการขนส่ง 
  4. การส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 
  5. การผังเมือง 
  6. การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
  7. การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
  8. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
  9. การสาธารณสุข 
  10. การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  11. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  12. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  13. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  14. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
  15. การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  16. การพัฒนาแหล่งน้ า 
  17. การส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและเพณีท้องถิ่น 
  18. การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  19. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  20. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  21. การปรับปรุงพัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพย์สินส าหรับการปฏิบัติงาน 
  22. การส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกในการท างาน 
  23. กาส่งเสริมการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  24. ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 

2.5  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  1) พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
  2) พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมละสนับสนุนกิจกรรมส าคัญทางศาสนา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
  3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจกิจพอเพียง 
  4) ก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีความ
ยั่งยืน 
  5) อบต. มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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 2.6 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 
  มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. 

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ อบต.ดอนแสลบ ได้ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   จุดแข็ง (S : Strength) 
    1. ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
      2. ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
   3. ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
                     4. ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว 
อ้อย มันส าปะหลัง ฯลฯ   
   5. มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
                      6. มีวัด 10 แห่ง ส านักสงฆ์  ๑ แห่ง   
                      7. มีกองทุนหมู่บ้าน มีกลุ่มอาชีพต่างๆ 
   จุดอ่อน (W : Weakness) 
          1. ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร  
          2. ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่ 
                           3. ประชากรส่วนใหญ่คือเด็กและผู้สูงอายุ วัยแรงงานมีน้อย 
          4. เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีขาดโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
   โอกาส (O : Opportunity) 
          1.  มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
          2. รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
    ข้อจ ากัด (T : Threat) 
   1. ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ เป็น อบต.ขนาดกลาง มีหมู่บ้าน 
24 หมู่บ้าน   แต่มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของ อบต.ตามกฎหมายอ่ืน ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบาย
รัฐบาล 
          2. งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
             3. กฎหมายและระเบียบต่างๆในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
          4. การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้  
ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยาก 
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๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ
นั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   1.1 ประชาชนยังไม่รวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของ
กลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็งส่วนใหญ่ท าเฉพาะในครัวเรือน 
   1.2 ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า เนื่องจากต้องผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง 
  2.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   2.1 ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากขึ้น   
   2.2ไฟฟูาส่องสว่างทางและท่ีสาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด  
   2.3 รางระบายน้ ายังไม่เพียงพอ ท าให้มีน้ าขังเป็นบางจุด 
   2.4 แหล่งน้ าในการเกษตรไม่พอเพียงในช่วงฤดูแล้งและน้ าประปาส าหรับอุปโภค-
บริโภคและยังไม่ได้มาตรฐาน 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
   3.1 เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา ครอบครัวยากจน  
   3.2 เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด และท้องก่อนวัยอันสมควร   
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
   4.1 ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
   4.2 ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
   5.1 ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพณีถูกสังคมสมัยใหม่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปและ
ไม่ค่อยมีผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
   6.1 ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  
   6.2 ประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
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ส่วนที่ 3 

 

 การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ด าเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ   
  (๑) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
       ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแส
ลบ  เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแสลบ  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนแสลบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ขึ้น   
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
   1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสามคน 
   2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 
   3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวนสองคน 
   4. หัวหน้าสว่นการบริหารที่คัดเลือกเอง     จ านวนสองคน 
   5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก     จ านวนสองคน 
                      (โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี  และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้) 
  1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เ พ่ือให้ผู้บริ หารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนแสลบ 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้รับ  การแต่งตั้งจาก 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ ตามค าสั่งที่ 229/2561  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  2561  
ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย 
1. นายพิเชษฐ  เล่าวัฒนะยิ่งยง      สมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. นายวันชัย  เจริญผล       สมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. นายพนม  ขุนพรหม       สมาชิกสภาท้องถิ่น 
4. ศศิพรรณ  บูรกูล       ตัวแทนประชาคม 
5. นางสมใจ  เชื้อหนองปรง      ตัวแทนประชาคม 
6. นางนุจนาถ  ล าดวน       ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7. นางปทิตตา  พิกุลแก้ว       ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
8. นายฉลวย  ทวีศร ี       ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นางทัศนีย์  โอชา       ผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นางสาวประกาย  โตแก้ว      ผู้อ านวยการกองคลัง 
11. นางสาววรณัน  เชื้องาม      หัวหน้าส านักปลัด อบต.ดอน
แสลบ 
 โดยมีนายพิเชษฐ  เล่าวัฒนะยิ่งยงเป็นประธานคณะกรรมการ  และนางสาววรณัน  เชื้องามเป็น
เลขานุการของคณะกรรมการ  ตามค าสั่งที่ 232/2561 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ  
   ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -
2565  
   ติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผล
ของ อปท. (E-Plan)  

1. ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

2. สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
3. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
4. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การส่วนต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ประเด็นการประเมิน มีการ 
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ 
ด าเนินงาน 

                                   ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

                                    ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
19. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่   

 

แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ  อ าเภอห้วยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี 
2.  รายงานผลการด าเนินงาน รอบท่ี 1 
        ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)      ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
        ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)   ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
1.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2562  ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง 

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

จ านวน 
โครงการ 

ที่มีการยกเลิก 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

16 100 - - 1 6.25 - - 15 93.75 - - 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

185 100 - - 33 17.83 - - 152 82.16 - - 

3. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาด้านสังคม 

135 100 - - 16 11.85 - - 119 88.14 - - 

4. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล้อม 

8 100 - - 3 37.50 - - 5 62.50 - - 

5. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาด้านศาสนา  
ศิลปะและวัฒนธรรม 

23 100 - - 12 52.17 - - 11 47.82 - - 

6. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาด้านการบรหิาร
จัดการ 

43 100 - - 16 37.20 - - 27 62.79 - - 

รวม 410 100 - - 81 19.75 -- - 329 80.24 - - 
 

 สรุป 
โครงการที่ได้ด าเนินการ          81         โครงการ  
โครงการที่มีในแผนพัฒนา  ปี 2562          410         โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ     81  x  100 =      19.75 % 
      410 
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ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
3.1  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน  2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562) 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1. งานก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ม. 8 

 - - 5,346,000.00 5,346,000.00 

2. งานก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ม. 15 

 - - 4,033,700.00 4,033,700.00 

3. โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้ปุวยติดเตียง ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาสในต าบล 
ดอนแสลบ 

 - - 100,000.00 100,000.00 

4. งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา,ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่พัฒนา
คุณภาพศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTVLฯ 

 - - 30,600.00 100,000.00 

รวม 9,579,700.00 9,579,700.00 
 

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากบางโครงการต้อง
ใช้เงินงบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
 2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นต้องท า
เป็นการเร่งด่วนก่อนในงบส ารองจ่าย 
 3. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. น าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือขอกรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
 2. ควรด าเนินการซักซ้อมและท าความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ไม่สามารถ
ควบคุมได ้
 3. ควรจัดท าแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่และตามความจ าเป็น 
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การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย แหล่งเงินที่ใช้ 

1 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 10,000 2,620 ข้อบัญญัติ  
 รวม 10,000 2,620   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย แหล่งเงินที่ใช้ 

1 โครงการก่อสร้างโคมไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ 10  
บ้านหนองปล้อง 

230,000 230,000 ข้อบัญญัติ  

2 โครงการก่อสร้างโคมไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ 16  
บ้านวังข้าวใหม่ 

455,000 455,000 ข้อบัญญัติ  

3 โครงการก่อสร้างโคมไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ 22  
บ้านสันติสุข 

450,000 450,000 ข้อบัญญัติ  

4 โครงการก่อสร้างโคมไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ 23  
บ้านดอนพัฒนา 

230,000 230,000 ข้อบัญญัติ  

5 โครงการก่อสร้างโคมไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ 24  
บ้านทุ่งรวงทอง 

455,000 455,000 ข้อบัญญัติ  

6 โครงการก่อสร้างโคมไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ 4  
บ้านวังนาค 

455,000 455,000 ข้อบัญญัติ  

7 โครงการก่อสร้างโคมไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ 9  
บ้านกรับ 

230,000 230,000 ข้อบัญญัติ  

8 โครงการก่อสร้างโคมไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที ่15  
บ้านหนองเจริญทรัพย์ 

230,000 230,000 ข้อบัญญัติ  

9 โครงการก่อสร้างโคมไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ ๑3  
บ้านโปร่งสวรรค์ 

230,000 230,000 ข้อบัญญัติ  

10 โครงการก่อสร้างโคมไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ ๑2  
บ้านเขาดินสอ 

445,000 445,000 ข้อบัญญัติ  

11 โครงการก่อสร้างโคมไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ 6  
บ้านตลุงใต้ 

452,000 452,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

 

12 โครงการก่อสร้างโคมไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ 8  
บ้านหนองนางเลิ้ง 

365,000 365,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย แหล่งเงินที่ใช้ 

13 โครงการก่อสร้างโคมไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ 9 บ้านกรับ 452,000 452,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

 

14 โครงการก่อสร้างโคมไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ 10  
บ้านหนองปล้อง 

447,000 447,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

 

15 โครงการก่อสร้างโคมไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ 23  
บ้านดอนพัฒนา 

453,000 453,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

 

16 โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  
หมู่ที่ 9 บ้านกรับ 

442,700 267,000 ข้อบัญญัติ  

17 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1  
บ้านดอนแสลบ 

267,000 267,000 ข้อบัญญัติ  

18 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ หมู่ที ่19  
บ้านดอนทวีทรัพย์ 

77,700 77,700 ข้อบัญญัติ  

19 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 20  
บ้านดอนมะรุม 

89,800 89,800 ข้อบัญญัติ  

20 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 11  
บ้านใหม่ 

242,000 242,000 ข้อบัญญัติ  

21 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 3 
บ้านวังส าโรง 

64,000 64,000 ข้อบัญญัติ  

22 โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านพนมนาง 411,400 411,400 ข้อบัญญัติ  
23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไหล่ 

ทางหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านวังส าโรง 
381,000 381,000 เงินทุนส ารอง

เงินสะสม 
 

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 
บ้านเขาใหญ่ 

496,000 496,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

 

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 
บ้านวังข้าวใหม่ 

491,000 491,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

 

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 
บ้านทุ่งเจริญ 

390,000 390,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

 

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 
บ้านดอนแสลบ 

487,246 487,246 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

 

28 โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ขั้นพ้ืนทางดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ  
หมูที่ 12 บ้านเขาดินสอ 

472,200 472,200 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

 

29 โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ขั้นพ้ืนทางดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
หมูที่ 17 บ้านวังแสนสุข 

472,200 472,200 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมาย

เหตุ ตั้งไว้ เบิกจ่าย แหล่งเงินที่ใช้ 
30 โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมูที่ 9 

บ้านกรับ 
60,000 60,000 ข้อบัญญัติ  

31 โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมูที่ 
16 บ้านวังข้าวใหม่ 

60,000 60,000 ข้อบัญญัติ  

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
พร้อมไหล่ทางหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านพนมนาง 

496,000 496,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

 

33 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 24 155,000 138,811 ข้อบัญญัติ  
รวม 11,134,246 11,118,057   

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย 

แหล่งเงินที่
ใช้ 

1 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลๆ 100,000 61,380 ข้อบัญญัติ  
2 โครงการลดความเสี่ยงและปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 170,000 170,000 ข้อบัญญัติ  
3 โครงการเส้นทางการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา 50,000 40,080 ข้อบัญญัติ  
4 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมไฟปุา 15,000 14,840 ข้อบัญญัติ  
5 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 200,000 54,575 ข้อบัญญัติ  
6 โครงการส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้า 20,000 19,950 ข้อบัญญัติ  
7 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับเครื่องพ่น

หมอกควัน 
50,000 10,513.52 ข้อบัญญัติ  

8 โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 200,000 195,030 ข้อบัญญัติ  
9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

อาหารกลางวันเด็กนักเรียน (สพฐ.) 
3,540,000 3,503,700 ข้อบัญญัติ  

10 โครงการด าเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาด 
จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2562 

5,000 5,000 ข้อบัญญัติ  

11 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านตลุงใต้ 50,000 50,000 ข้อบัญญัติ  
12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,170,820 1,170,440 ข้อบัญญัติ  
13 โครงการค่าอาหารเสริม (นม) 1,971,770 1,971,770 ข้อบัญญัติ  
14 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง 

เศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
400,000 400,000 ข้อบัญญัติ  

15 โครงการส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้า 20,000 19,950 ข้อบัญญัติ  
16 โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพแกนน ากลุ่มพัฒนาสตรี 

ต าบลดอนแสลบ 
172,000 172,000 ข้อบัญญัติ  

รวม 8,134,590 7,859,229   
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย แหล่งเงินที่ใช้ 

1 จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย 600,000 579,900 ข้อบัญญัติ  
2 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถขยะ) 180,000 136,799.60 ข้อบัญญัติ  
3 รณรงค์ลดใช้โฟมลดใช้ถุงพลาสติกเพ่ือลดภาวะโลก

ร้อน เพื่อต าบลดอนแสลบสู่การเป็นต าบล Zero 
Waste 

64,262 64,262 ข้อบัญญัติ  

รวม 844,262 780,961.60   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย แหล่งเงินที่ใช้ 

1 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากัหน่วยงาน 
ภายนอกพ้ืนที่ 

45,000 43,290 ข้อบัญญัติ 
 

2 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเขารักษ์ 30,000 30,000 ข้อบัญญัติ  
3 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี “หนองปลิง” 35,000 35,000 ข้อบัญญัติ  
4 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนด้านยาเสพติดต าบล

ดอนแสลบ 
110,000 110,000 ข้อบัญญัติ 

 

5 โครงการงานรัฐพิธีและวันส าคัญของชาติ 250,000 193,414 ข้อบัญญัติ  
6 โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่และสวดมนต์ข้ามปี 10,000 10,000 ข้อบัญญัติ  
7 โครงการประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา 120,000 109,400 ข้อบัญญัติ  
8 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงลุ่ม

น้ าหนองปลิง ประจ าปี 2561 
50,000 36,500 ข้อบัญญัติ  

9 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี “หนองปลิง” 35,000 35,000 ข้อบัญญัติ  
10 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ า

ขอพรผู้สูงอายุ 
300,000 300,000 ข้อบัญญัติ  

11 โครงการวันแม่แห่งชาติ (เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา) ประจ าปี 
2562 

59,840 54,040 ข้อบัญญัติ  

12 ค่าพวงมาลัย 5,000 2,000 ข้อบัญญัติ  
รวม 1,049,840 958,644   
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย แหล่งเงินที่ใช้ 

1 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

250,000 228,440 ข้อบัญญัติ  

2 โครงการตาวิเศษ 10,000 10,000 ข้อบัญญัติ  
3 โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 

องค์การบริหารต าบลดอนแสลบ 
60,000 60,000 ข้อบัญญัติ  

4 โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เนื่องใน
วันส าคัญ 

23,594 1,720 ข้อบัญญัติ  

5 โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริต 

10,000 10,000 ข้อบัญญัติ  

5 โครงการประชาคมเพ่ือเพ่ิมเติม/แก้ไข
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000 19,350 ข้อบัญญัติ  

6 ค่าบริการเว็บโฮสติ้ง และค่าจดทะเบียบ
โดเมนเนม 

5,000 5,000 ข้อบัญญัติ  

7 ค่าจัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 120,000 108,800 ข้อบัญญัติ  
8 ค่าวัสดุส านักงาน 130,000 64,541 ข้อบัญญัติ  
9 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 210,000 285,481.23 ข้อบัญญัติ  

10 ค่าจ้างเหมาบริการ (คลัง) 336,000 77,000 ข้อบัญญัติ  
11 ค่าจ้างเหมาบริการ (สป.) 820,000 717,816.80 ข้อบัญญัติ  
12 ค่าจ้างเหมาบริการ (ช่าง) 250,000 223,161 ข้อบัญญัติ  
13 ค่ารับรองและพิธีการ 80,000 32,625 ข้อบัญญัติ  
14 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 57,600 31,500 ข้อบัญญัติ  
15 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 620,000 433,869.60 ข้อบัญญัติ  
16 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 69,326 ข้อบัญญัติ  

รวม 3,102,194 2,378,631   
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รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 
รายงานรายรับ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

หมวด/ประเภท ประมาณการ รับจริงถึงปัจจุบัน 
รายได้จัดเก็บเอง     
หมวดภาษีอากร     
1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 750,000.00 695,427.25 
2) ภาษีบ ารุงท้องที่ 220,000.00 184,940.22 
3) ภาษีปูาย 50,000.00 56,469.00 
4) อากรการฆ่าสัตว์ 2,000.00   
รวม 1,022,000.00 936,836.47 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต   
1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 1,000.00   
2) ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 1,000.00   
3) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 1,000.00  
4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 650,000.00 628,380.00 
5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศฯ 1,000.00 300.00 
6) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,500.00 830.00 
7) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 6,000.00 3,000.00 
8) ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  2,000.00  
9) ค่าปรับการผิดสัญญา 30,000.00   
10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 35,000.00 28,400.00 
11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 500.00 880.00 
12) ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 6,000.00   
รวม 735,000.00 661,790.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     
1) ดอกเบี้ย 450,200.00 371,609.05 
2) รายได้จากทรัพย์สินอ่ืนๆ 7,100.00   
รวม 457,100.00 371,609.05 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   
1) รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 1,000.00  
รวม 1,000.00 0.00 
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หมวด/ประเภท ประมาณการ รับจริงถึงปัจจุบัน 
รายได้จัดเก็บเอง     
หมวดภาษีอากร     
1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 750,000.00 695,427.25 
2) ภาษีบ ารุงท้องที่ 220,000.00 184,940.22 
3) ภาษีปูาย 50,000.00 56,469.00 
4) อากรการฆ่าสัตว์ 2,000.00   
รวม 1,022,000.00 936,836.47 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต   
1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 1,000.00   
2) ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 1,000.00   
3) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 1,000.00  
4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 650,000.00 628,380.00 
5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศฯ 1,000.00 300.00 
6) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,500.00 830.00 
7) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 6,000.00 3,000.00 
8) ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  2,000.00  
9) ค่าปรับการผิดสัญญา 30,000.00   
10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 35,000.00 28,400.00 
11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 500.00 880.00 
12) ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 6,000.00   
รวม 735,000.00 661,790.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     
1) ดอกเบี้ย 450,200.00 371,609.05 
2) รายได้จากทรัพย์สินอ่ืนๆ 7,100.00   
รวม 457,100.00 371,609.05 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   
1) รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 1,000.00  
รวม 1,000.00 0.00 
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หมวด/ประเภท ประมาณการ รับจริงถึงปัจจุบัน 
13) เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนจ านวนสัตว์
(โรคพิษสุนัขบ้า) 

 21,840.00 

14) เงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค  
(โรคพิษสุนัขบ้า) 

 109,200.00 

15) เงินอุดหนุนส าหรับ ค่าเครื่องแบบนักเรียน(ศพด.)  44,400.00 
16) เงินอุดหนุนส าหรับ ค่าหนังสือเรียน (ศพด.)  29,600.00 
17) เงินอุดหนุนส าหรับ ค่าอุปกรณ์การเรียน (ศพด.)  29,600.00 
18) เงินอุดหนุนส าหรับ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ศพด.)  63,640.00 
รวม 40,630,000.00 38,166,405.00 
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     
1) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ปุวยติดเตียง ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสในต าบลดอนแสลบ 

  100,000.00 

2) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา,ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่พัฒนาคุณภาพศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVLฯ 

  30,600.00 

3) งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ม.8  5,346,000.00 
4) งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ม.15  4,033,700.00 
รวม   9,510,300.00 
รวมทั้งหมด 70,000,000.00 80,427,310.00 
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รายงานรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
หมวดประเภท ประมาณการ จ่ายจริงถึงปัจจุบัน 
1. งบกลาง   
   1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 200,000.00 158,064.00 
   1.2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,441,600.00 15,262,200.00 
   1.3 เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,758,400.00 3,761,600.00 
   1.4 เงินสงเคราะห์ผู้ปุวยเอดส์ 132,000.00 120,000.00 
   1.5 เงินส ารองจ่าย 360,100.00 94,259.00 
   1.6 รายจ่ายตามข้อผูกพัน 400,000.00 250,000.00 
   1.7 เงินช่วยเหลือพิเศษ 20,000.00  
   1.8 เงินสมทบกองทุนหมุนเวียน (ก.บ.ท.) 293,700.00 293,700.00 
   1.9 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000.00 5,958.00 
รวม 20,615,800.00 19,945,781.00 
2. งบบุคลากร   
   2.1 เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 5,231,160.00 5,049,720.00 
   2.2 เงินเดือน (ฝุายประจ า)   
        - เงินเดือนพนักงาน 7,174,210.00 6,384,027.00 
        - เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 210,680.00 172,107.00 
        - เงินประจ าต าแหน่ง 210,000.00 168,000.00 
        - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 4,067,216.00 2,864,652.00 
        - เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 434,660.00 279,180.00 
รวม 17,327,926.00 14,917,686.00 
3. งบด าเนินงาน   
หมวดค่าตอบแทน   
   3.1 ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองฯ 

1,113,268.00  

- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการตรวจงานจ้างฯ   
- ค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษฯ   
  3.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 60,000.00  
  3.3 ค่าเช่าบ้าน 40,000.00 29,700.00 
  3.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 121,400.00 89,246.25 
รวม 1,334,668.00 118, 946.25 
หมวดค่าใช้สอย   
   4.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,181,600.00 1,752,177.80 
   4.2 รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ 80,000.00 32,625.00 
   4.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ 5,048,530.00 3,911,933.40 
  4.4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 170,000.00 76,568.65 
รวม 7,480,130.00 5,773,304.85 
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หมวดประเภท ประมาณการ จ่ายจริงถึงปัจจุบัน 
หมวดค่าวัสดุ   
     5.1 วัสดุส านักงาน 217,500.00 114,477.95 
     5.2 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 275,184.00  
     5.3 วัสดุงานบ้านงานครัว 225,600.00 149,643.00 
     5.4 ค่าอาหารเสริม(นม) 1,971,770.00 1,335,742.66 
     5.5 วัสดุก่อสร้าง 65,000.00 14,899.00 
     5.6 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 121,000.00 54,680.00 
     5.7 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 950,000.00 611,635.82 
     5.8 วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 30,000.00  
     5.9 วัสดุการเกษตร 10,000.00 2,620.00 
     5.10 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000.00  
     5.11 วัสดุเครื่องแต่งกาย 60,000.00 900.00 
     5.12 วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000.00 12,000.00 
     5.13 วัสดุคอมพิวเตอร์ 235,000.00 197,516.00 
     5.14 วัสดุอื่น 30,000.00  
รวม 4,231,054.00 2,714,765.43 
หมวดค่าสาธารณูปโภค   
     6.1 ค่าไฟฟูา 306,500.00 280,374.28 
     6.2 ค่าโทรศัพท์ 90,000.00 43,235.29 
     6.3 ค่าไปรษณีย์ 8,000.00 5,786.00 
     6.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 23,000.00 22,095.50 
รวม 427,500.00 351,491.07 
4. งบลงทุน   
หมวดค่าครุภัณฑ์   
     7.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 825,500.00 277,200.00 
     7.2 ครุภัณฑ์เกษตร   
     7.3 ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ   
     7.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 123,200.00 58,000.00 
     7.5 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 38,00.00  
     7.6 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 75,000.00  
     7.7 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 40,600.00 38,900.00 
     7.8 ครุภัณฑ์ส ารวจ 1,450.00 1,450.00 
     7.9 ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์   
     7.10 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 175,100.00 174,100.00 
     7.11 ครุภัณฑ์อ่ืน   
     7.12 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 370,000.00 292,419.58 
รวม 1,581,350.00 842,069.58 
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หมวดประเภท ประมาณการ จ่ายจริงถึงปัจจุบัน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
     8.1 อาคารต่างๆ 54,600.00  
     8.2 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 11,189,300.00 5,168,300.00 
     8.3 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,197,500.00 1,099,311.00 
     8.4 ค่าติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้ง
แรกในอาคารฯ 

10,000.00 10,000.00 

รวม 12,451,400.00 6,277,611.00 
5. งบรายจ่ายอ่ืน   
หมวดรายจ่ายอ่ืน   
     9.1 ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัยและประเมินผลฯ 25,000.00 19,000.00 
     9.2 ค่าเช่าที่ดิน 20,000.00 10,000.00 
รวม 45,000.00 29,000.00 
6. งบเงินอุดหนุน   
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   
9.1 เงินอุดหนุนเอกชน   
     9.1.1 เงินอุดหนุนชน(โครงการชมรมผู้สูงอายุต าบลดอนแสลบ) 200,000.00  
     9.2.2 เงินอุดหนุนเอกชน(โครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ม.ที่ 1-24) 

480,000.00 480,000.00 

9.2 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์   
     9.2.1  โครงการสภาเด็กและเยาวชน 50,000.00  
     9.2.2  โครงการด าเนินงานของเหล่ากาดชาดจังหวัด 5,000.00 5,000.00 
     9.2.3 ศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลดอนแสลบ 5,000.00  
9.3 เงินอุดหนุนส่วนราชการ   
     9.3.1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง รร.บ้านตลุงใต้ 50,000.00 50,000.00 
     9.3.2 ค่าขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 175,172.00 167,308.41 
     9.3.3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
อาหารกลางวันเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. 

3,540,000.00 3,517,000.00 

รวม 4,505,172.00 4,219,308.41 
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   
     10.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศพด.วัดดอนแสลบ 

 30,600.00 

    10.2 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ม.8 บ้านหนองเลิ้ง  5,346,000.00 
     10.3 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ม.15 บ้านหนองเจริญ
ทรัพย์ 

 4,033,700.00 

รวม  9,410,300.00 
รวมทั้งหมด 70,000,000.00 64,600,263.59 

 
 
 



 


