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ค าน า 

 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  

หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ข้อ 13  ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี   

 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ
ติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะ
สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

 
  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                                            องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  บทน า 
 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น  อย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่
ประชาชนในชุมชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

 

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี และ
แผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถ
บ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็น
เครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  
 

1.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน 
ให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้
รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลา 
ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลัง
ด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการ
ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง
และตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
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2.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานได้หลายแนวทาง  ดังนี้  

2.1 จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่  

2.2  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  

2.3  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่   ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
 

3.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
3.1  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
3.2  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
3.3  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อและ

แก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น  
3.4  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป  

 

4.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 4.1  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  จะต้อง
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 

1.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  ข้อ 29  ดังนี้ 

   (1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  ดังนี้ 

   (1) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  ที่ได้รับการ

แต่งตั้งตามระเบียบฯ  ได้ก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอ้อ ในคราวประชุมในห่วง เดือนตุลาคมและเดือนเมษายน ของทุกปี ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
อ้อ    
   
5.  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

5.1  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล   
  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้ 
  (1 )   แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ดตามและประ เมินผลแผนพัฒนา  ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ  28  โดยมีภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม    

5.2  วิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ ระหว่าง (เมษายน 

2561–กันยายน 2561) เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ ประกอบด้วย 

 

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
5) ผู้ทรงคุณวุฒิทีผู่้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  และกรรมการตาม ข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

6. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ 
ตามค าสั่งเลขที่ 213/2562  วันที่  37  มิถุนายน  2562 

6.1 นายอนงค์ เหลาสุวรรณ   ประธานสภา อบต.  ประธานกรรมการ 
6.2 นายค าพันธ์ ชาวกระบุตร   สมาชิกสภาฯ    กรรมการ 
6.3 นายทองจันทร์ กองทรัพย์   สมาชิกสภาฯ    กรรมการ 
6.4 นายทองอินทร์  สมอุดร   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
6.5 นายเกียรติศักดิ์ สุภาษร   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
6.6 นายสมควร ถีวุฒิตา    ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ  กรรมการ 
6.7 นายพิพิธ  สุวรรณสิงห์   ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ  กรรมการ 



6.8 นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยราช   หัวหน้าส่วนการบริหาร  กรรมการ 
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6.9 นางสาวจิตรา  สุนทรวิรตัน์   หัวหน้าส่วนการบริหาร  กรรมการ 
6.10 นายถนอม  เพียมูล    ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
6.11 นายสุชาติ    สมใจ    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
6.12 นายสนั่น สมวงค์    รองประธานสภา อบต.   กรรมการและเลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายน และ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
 
 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
   

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

 
 
 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

 
 
 
รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 

ท้องถิ่น 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 

        ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น 
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม 
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
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ส่วนที่ 2  ผลการติดตามและการประเมิน 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 4 ปี (2561-2564) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ 
............................................. 

 

     แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น  
“ต าบลน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก  รายได้ดี  มีเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษา วัฒนธรรมเด่น เน้นการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี” 
พันธกิจ  
 

1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ ารวมทั้งการคมนาคมสะดวก 
2. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
3. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน 
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น คุ้มครอง ดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
7. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองท้องถิ่น 
8. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ ามีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 
2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง 
3. ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลาข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพ่ิมข้ึน 
4. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
5. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม นันทนาการ และประเพณีของท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมการศึกษา 
7. จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยว  เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ราษฎร 
8. ไฟฟ้าในหมู่บ้านและไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
9. น้ าเพื่ออุปโภค บริโภค  และน้ าเพ่ือการเกษตร 
10. ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
11. ส่งเสริมการสาธารณสุข 
12. พัฒนาองค์กร 
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การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  ประจ าปี 2562 
แบ่งออกเป็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ และแยกตามแผนงาน ดังนี้ 

 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

2. การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
2.1 แผนงานสาธารณสุข 
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.1 แผนงานการเกษตร 

4. การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 แผนงานการศึกษา 
4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานการเกษตร 

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ 
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
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แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น......องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา   
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนา อบต.ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนา 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนา   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 



การวางแผน 
      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  ตามกระบวนการ 

ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่นการจัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน  

เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี  ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี  ต่อไป 

  

  

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  เมื่อวันที่  15  มิถุนายน พ.ศ.2561 

โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2561-2564)   

  
 

ยุทธศาสตร์ 

2562   2563 2564  

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ  

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 34 16,246,566.52 - - - - 

 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและ
สร้างความเข้มแข็ง 17 520,000.00 - - - - 

 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 224,600.00 - - - -  

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 4,467,560.00 - - - - 
 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 50,000.00 - - - -  

การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่
ดี 5 760,000.00 - - - - 

 

รวม 78 22,268,726.52 - - - - 
 

       
 



 
 
การจัดท างบประมาณ 

          ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  
เมื่อวันที่  24  กันยายน  2561   
โดยมีโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณจ านวน  78  โครงการ  งบประมาณ 22,268,726.52  บาท  
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

   

ยุทธศาสตร์ โครงการ 

งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 34 16,246,566.52 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและสร้างความเขม้แข็ง 17 520,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 224,600.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 4,467,560.00 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 50,000.00 

การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 5 760,000.00 

รวม 78 22,268,726.52 
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แผนภูมิการวางแผนตามยุทธศาสตร์ปี 2562 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสาธารณูปโภค 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตและสร้างความ
เข้มแข็ง 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
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แผนภูมิการจัดท างบประมาณโครงการตามข้อบัญญัตปีิ 2562 

การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณปูโภค 

การพฒันาด้านสาธารณสขุ คณุภาพชีวิตและสร้าง
ความเข้มแข็ง 

การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การพฒันาด้านการเมืองและการบริหารจดัการท่ีดี 



 
การใช้จ่ายงบประมาณ  

                        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน  
  ลงนามในสัญญา   รวม  78  โครงการ  จ านวนเงิน  22,268,726.52  บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน  
76  โครงการ  จ านวน  19,669,978.14  บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

    
     

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ ลงนามในสัญญา 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 34 16,246,566.52 34 13,995,891.36 
การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและ
สร้างความเข้มแข็ง 17 520,000.00 16 434,125.00 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 224,600.00 2 213,790.00 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 4,467,560.00 17 4,221,256.78 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 50,000.00 2 45,965.00 
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจดัการ
ที่ด ี 5 760,000.00 5 758,950.00 

รวม 78 22,268,726.52 76 19,669,978.14 

 

0
2000000
4000000
6000000
8000000

10000000
12000000
14000000
16000000
18000000

การพฒันาด้าน
โครงสร้าง

พืน้ฐานและ
สาธารณปูโภค 

การพฒันาด้าน
สาธารณสขุ 
คณุภาพชีวิต

และสร้างความ
เข้มแข็ง 

การพฒันาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพฒันาด้าน
การศึกษา 

ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การพฒันา
ทรัพยากรธรรมช

าติและ
สิ่งแวดล้อม 

การพฒันาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร
จดัการท่ีดี 

ชดุข้อมลู1 34 17 2 18 2 5

ชดุข้อมลู2 16,246,566. 520,000.00 224,600.00 4,467,560.0 50,000.00 760,000.00

ชดุข้อมลู3 34 16 2 17 2 5

ชดุข้อมลู4 13,995,891. 434,125.00 213,790.00 4,221,256.7 45,965.00 758,950.00

ชื่อ
แก

น 

แผนภูมิแสดงการใช้จ่ายประมาณ ปี 2562 


