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  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  หมวด ๖  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาเพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบภายในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี           

        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
                                                       
       

 
 
 
 
 
(นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ) 

                                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ปฏิบัติหน้าที่ 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
 
 
                                            
 
 



ค าน า 
 

              ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาเพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยคณะกรรมการดังกล่าว
จะด าเนินการติดตามและประเมินผลเองหรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ
ภายใต้ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ ก าหนดก็ได้และให้คณะกรรมการฯ รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

              ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จาก
การติดตามให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 

 

                                                                              คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

    หน้า 
 
ส่วนที่  ๑  บทน า          ๑  

ส่วนที่  ๒  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การพัฒนา      ๓ 
 

ส่วนที่  ๓  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       ๕ 
 

ส่วนที่  ๔  โครงการที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔     ๑๐ 
 

ส่วนที่  ๕  สรุปรายงานผลการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ๑๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ส่วนที่  ๑ 
บทน า 

                 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
ล้อมในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท า
แผนติดตามและประเมินผลเพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่าง ๆ  เพ่ือใช้เปรียบเทียบการ
ท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาเพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
คณะกรรมการดังกล่าวจะด าเนินการติดตามและประเมินผลเองหรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ ก าหนดก็ได้และให้
คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้
งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จ
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงาน
ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็น
เครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 



 
 
 ๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (M๐nitoring) หมายถึง  กิจกรรมที่ท าเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วย
การติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งก าหนดไว้ใน
แผนงานการติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า  ซึ่งท าให้เห็นความจ าเป็นในการด า เนินการ
แก้ไข 
  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง  การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่งเพ่ือ
ประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง(ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ)ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่  
ผลการประเมินอาจยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ก าหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้า
หรือผลกระทบข้างเคียงซึ่งควรแก่การทบทวน 
  การติดตามและประเมินผล   จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาซ่ึงผลจากกการติดตามและประเมินผลตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่
ผู้บริหารจะน าไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

๒. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  ๒.๑ เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  ๒.๒ เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
  ๒.๓ เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม   
และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
  ๒.๔ เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

๓. วิธีการติดตามและประเมินผล 
  ๓.๑ การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ด าเนินงานตาม
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปีหรือไม่
หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามท่ีก าหนดไว้  
  ๓.๒ การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ 
        ๓.๒.๑  การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  โดยพิจารณาจากความส าเร็จในการ
ด าเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการส าหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการ
ประเมินผลความส าเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
         ๓.๒.๒  การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยพิจารณาจาก
ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมื่อสิ้นสุดงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและน าเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลต่อไป 
 
 

๒ 



 
 

ส่วนที่  ๒ 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision)   เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่ง
เป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้าต าบลหนองไผ่ล้อมเป็นต าบลขนาด
เล็กที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ไม่หนาแน่นและสงบสุข   และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่า
อยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคตดังนี้ 

“  หนองไผ่ล้อมน่าอยู่  อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี  ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว 
     ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ธรรมาภิบาล ประสานพลังมวลชน ” 

  พันธกิจ (MISSION) 
 ๑.  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
 ๒.  ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.  ส่งเสริมการศึกษา บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 ๔.  ส่งเสริมการกีฬา การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
 ๕.  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
 ๖.  จัดให้มีและบ ารุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและการท่องเที่ยว 
 ๗.  พัฒนาบุคลากรทุกระดับในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและสร้าง
จิตส านึกให้นักการเมืองท้องถิ่นมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับและโปร่งใสตรวจสอบได้จากประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑.  การพัฒนาด้านคมนาคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

แนวทางการพัฒนา  ๑.๑  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ทางระบายน้ า 
       ๑.๒  ขยายเขต  ต่อเติม  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
       ๑.๓  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ต่อเติม  บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 
       ๑.๔  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาภาชนะเก็บน้ าและพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ 

      ๑.๕  พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                         

ยุทธศาสตร์ที่  ๒   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา  ๒.๑  พัฒนาและส่งเสริมการสร้างงาน  สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน  
       ๒.๒  ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเกษตร 
       ๒.๓  พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ในกลุ่มเศรษฐกิจ   
                                ประชาคมอาเซียน 
                         ๒.๔  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
 
 

๓ 



 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
แนวทางการพัฒนา  ๓.๑  ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
       ๓.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 
                ๓.๓  ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                ๓.๔  บริหารจัดการการศึกษาก่อนวัยเรียน 
                         ๓.๕  ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แนวทางการพัฒนา   ๔.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
        ๔.๒  ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจควบคู่ไปกับการพัฒนา  
                                สาธารณสุข  
                 ๔.๓  สงเคราะห์ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 
       ๔.๔  การบริการสาธารณะ 
                ๔.๕  ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณ 
                               ภัย  
                         ๔.๖  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
               ๔.๗  จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕.  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  ๕.๑  บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
       ๕.๒  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี    
แนวทางการพัฒนา   ๖.๑  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ 
        ๖.๒  พัฒนากระบวนการลดขั้นตอนและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 
        ๖.๓  พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
        ๖.๔  พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 



 
 

ส่วนที่  ๓ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ได้ด าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ  และน ามาสรุปเป็น
ภาพรวมของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 

แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ ๒ การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

 
 

๕ 



แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
ค าชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น                
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 
๒.  รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ างบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) 
๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑–๒๕๖๕) 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการคมนาคม การ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

๒ ๓๒๐,๐๐๐ ๒๒ ๔,๓๓๐,๕๐๐ ๕๙ ๑๕,๕๒๐,๗๕๐ ๗๔ ๒๓,๗๒๔,๒๐๐ ๓๔ 
 

๘,๘๓๐,๔๐๐ 
 

๑๙๑ ๕๒,๗๒๕,๘๕๐ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 

๗ ๒๕๐,๐๐๐ ๘ ๒๘๐,๐๐๐ ๑๑ ๑,๐๔๐,๐๐๐ ๑๑ ๔๘๐,๐๐๐ ๙ ๑,๖๗๐,๐๐๐ ๔๖ ๓,๗๒๐,๐๐๐ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

๒๕ ๓,๔๙๗,๐๕๐ ๒๕ ๓,๓๘๗,๐๕๐ ๒๕ ๓,๕๓๗,๐๕๐ ๒๕ ๓,๘๐๗,๐๕๐ ๑๘ ๓,๕๓๗,๐๕๐ ๙๐ ๑๗,๗๖๕,๒๕๐ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

๖๐ ๘,๘๔๑,๖๕๐ ๕๗ ๙,๕๓๐,๖๕๐ ๕๙ ๙,๘๘๑,๗๕๐ ๖๘ ๒๕,๒๐๕,๗๕๐ ๖๑ ๑๓,๗๖๖,๒๕๐ ๓๐๕ ๖๗,๒๒๖,๐๕๐ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๑ ๑๓๖,๐๐๐ ๑ ๑๑๗,๓๐๐ ๘ ๘๘๓,๐๐๐ ๓ ๒๒๕,๐๐๐ ๔ ๒๔๕,๐๐๐ ๑๖ ๑,๔๘๙,๐๐๐ 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารจดัการทีด่ ี

๘ ๔๒๖,๐๐๐ ๑๐ ๗๒๖,๐๐๐ ๑๒ ๗๖๖,๐๐๐ ๑๔ ๗๓๑,๐๐๐ ๑๒ ๗๔๖,๐๐๐ ๕๖ ๓,๓๙๕,๐๐๐ 

รวม ๑๐๓ ๑๓,๔๗๐,๗๐๐ ๑๒๓ ๑๘,๒๕๔,๒๐๐ ๑๗๔ ๓๑,๖๒๘,๕๕๐ ๑๙๕ ๕๔,๑๗๓,๐๐๐ ๑๓๘ ๒๘,๗๙๔,๗๐๐ ๗๓๒ ๑๔๖,๓๒๑,๑๕๐ 

๖ 

๖ 



      ๔. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.  ๒๕๖๓ 
 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง 

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ทีย่ังไม่ได ้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
การคมนาคม   
การสาธารณูปโภค  และสาธารณปูการ 
 

15 8.62 

 
 
- 

 
 
- 44 25.29 - - - - 59 33.90 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
เศรษฐกิจ 
 

- - 
 
- 

 
- 11 6.33 - - - - 11 6.33 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

4 2.30 
 
- 

 
- 21 12.07 - - - - 

 
25 14.37 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต
และสังคม 
 

13 7.47 

 
- 

 
- 46 26.44 - - - - 

 
59 33.91 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
 

- - 
 
- 

 
- 8 4.59 - - - - 

 
8 4.56 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
การบริหารจัดการที่ด ี
 

- - 

 
- 

 
- 12 6.89 - - - -- 

 
12 6.90 

รวม 32 18.39 
 
- 

 
- 142 81.61 - - - - 174 100 

 

๗ 



๕.  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ 

(จ านวนเงิน) 
เงินสะสม 

(จ านวนเงิน) 
เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์
(จ านวนเงิน) 

รวม 
(จ านวนเงิน) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
การคมนาคม  การ
สาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

1,352,500 1,598,300 - 2,950,800 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
เศรษฐกิจ 
 

- - - - 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

1,336,788.44 - - 1,336,788.44 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 
 

8,573,670 448,089 - 9,021,759 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

- - - - 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
การบริหารจัดการที่ด ี
 

- - - - 

รวม 
 

11,262,958.44 2,046,389 - 13,309,347.44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

๘ 

๙ 



 

  

ส่วนที่  ๓  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๑.  โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจ าปีมีจ านวนมากแต่งบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีจ านวนจ ากัดท าให้
ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ทุกโครงการและทุกยุทธศาสตร์ 

๒.  เงินอุดหนุนทั่วไปได้รับการจัดสรรมีจ านวนน้อยลงท าให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินโครงการ 
๓.  มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่ได้ด าเนินการ   

  ข้อเสนอแนะ 
๑.  ในการจัดท าแผนพัฒนาประจ าปีควรจะน าโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชน 

ที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดสรรงบประมาณด าเนินการได้อย่างครบถ้วนทุก
โครงการ 
 ๒.  โครงการใดที่ไม่มีความจ าเป็นหรือไม่สามารถด าเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงการไว้ใน
แผนพัฒนาประจ าปีเพ่ือผลการด าเนินการประจ าปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบที่ ๓  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง : แบบที่ ๓  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
 

  ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
   ๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
   ๒.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  ๑  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  ๒๕๖๔ 
   ๓.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวน 
โครงการ 

ที่อยู่ในแผน 
๒๕๖๔ 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 

จ านวน
โครงการที่อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

เปรียบเทียบ
เป็นร้อยละ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม   
     การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

59 15 - 8.62 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

11 - - - 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา   
ศาสนาและวัฒนธรรม 25 4 - 2.30 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 
 

59 13 - 7.47 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 

8 - - - 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 

12 - - - 

รวม 174 32 - 18.39 

 
 
 
 
 
 

๑๐ 



 
 

ส่วนที่ ๔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
โครงการที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแกน่ 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

   

1 ค่าส ารวจขุดเจาะแหล่งน้ าเพ่ือผลิตน้ าประปา 20,000 19,000  
2 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  (วัดปา่) 590,000 415,000  
3 โครงการก่อสร้างถนน คศล.สายบ้านขุมปูน ม.2 ไปบา้นสวองใหม่ ม.8 389,000 387,000  
4 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 847,000 499,000  
5 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนจอมศรี ม.6 59,000 40,100  
6 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. บ้านขุมปูน หมู่ 2 205,000 205,000  
7 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายไพฑลู-ถึงบ้านนายสนิท หม่วยนอก ม.1 96,000 67,900  
8 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 451,000 451,000  
9 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนาพ่อเปลี่ยน บรรยง บ้านหนองไผ่ล้อม ม.

1 
39,000 26,500  

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายอ านวย บับภาวะตา ม.7 105,000 102,900  
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านหนองกุงสวา่ง ม.3 เชื่อมต่อบ้านกุดหว้า 105,000 102,900  
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างโรงสสีหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หมู่ 5 105,000 103,000  
13 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.คันคูหนองไผ่ล้อมจากบ้านนายนาวิน-จุดสิ้นสุดถนนเดิม ม.

1 
244,000 244,000  

14 โครงการถมดินตกแต่งระหว่างไหล่ทางถนนทางหลวงชนบทสาย 3025 
เชื่อมคันคูหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ล้อม ม.1 

243,000 167,500  

15 โครงการจัดซื้อยางมะตอยบรรจุถุงส าเร็จรูป 60,000 120,000  
 รวม 3,558,000 2,950,800  
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    
 - - -  
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ 

วัฒนธรรม 
   

1 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 672,510 672,510  
2 ค่าอาหารเสริมนมส าหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก+โรงเรียนบ้าน

หนองกุงสว่างและโรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม 
711,360 529,458.44  

3 โครงการงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอ าเภอหนองสองห้อง 10,000 100,000  
4 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 20,000 34,820  
 รวม 1,413,870 1,336,788.44  
 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม    

๑๑ 



1 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000 36,000  
2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,649,400 6,228,800  
3 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,459,200 1,192,800  
4 โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.หนองไผ่ล้อม 330,750 228,150  
5 โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย 10,000 10,000  
6 โครงการอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 45,000 25,920  
7 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 30,000 33,000  
8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดท าโครงการตามพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข 
180,000 180,000  

9 โครงการหน่วยกู้ชีพอบต.หนองไผ่ล้อมเพ่ือให้บริการฉุกเฉินก่อนถึง
โรงพยาบาล 

33,5000 594,000  

10 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็งเพ่ือสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการและ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

25,000 25,000  

11 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 20,000 20,000  
12 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
112,220 77,025  

13 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุ การ
ควบคุม การป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 

371,064 371,064  

 รวม 9,627,634 9,021,759  
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  

 
  

 -    
 รวม    

 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการที่ดี    
 -    
 

รวมทุกยุทธศาสตร์ 14,599,504 13,309,347.44 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 



 
 

ส่วนที่  ๕ 
สรุปรายงานผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

                จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมได ้
ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
จ านวนโครงการทั้งหมด  ๑๗๔ โครงการ  มีรายละเอียดดังนี้ 

                  ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
                   จ านวนโครงการทั้งหมด  59   โครงการ   จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ  15 โครงการ   
คิดเป็นร้อยละ 8.62  จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  44  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  25.29 

                 ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
                  จ านวนโครงการทั้งหมด 11  โครงการ  ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ   คิดเป็นร้อยละ  6.33 

                 ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
                  จ านวนโครงการทั้งหมด 25  โครงการ  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ  4  โครงการ   
คิดเป็นร้อยละ 2.30  จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  21  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 12.07 

          ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
                  จ านวนโครงการทั้งหมด 59  โครงการ  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ  15  โครงการ   
คิดเป็นร้อยละ 8.62  จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  44  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 25.29 

       ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
                 จ านวนโครงการทั้งหมด  8   โครงการ  ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ   คิดเป็นร้อยละ  4.59                                            
                 ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ด ี
                 จ านวนโครงการทั้งหมด  12   โครงการ  ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ   คิดเป็นร้อยละ  6.89                 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

๑๓ 


