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คำนำ 
 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  
หมวด 6  ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ขอ 13  ไดกำหนดใหมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะตองดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศ
ไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกป   

 

ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองออ  จึงไดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องคการ
บริหารสวนตำบลหนองออ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ไดจากการ
ติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตำบลทราบ  ซึ่งคณะกรรมการหวังวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะ
สามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลในการแกไขปญหาใหกับประชาชน 
เพ่ือใหประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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          ประกาศองคการบริหารสวนตำบลหนองออ 
       เรื่อง    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองออ 
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  ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอง๕การบริหารสวนตำบลหนองออ  ได
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองออ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด  ๖  ขอ  ๒๙ และที่แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2561 ขอ 13 (๓)  ทั้งนี้ ไดนำขอมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือ
วางแผนของขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-okan) มาใชในการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบลหนองออ  ดังกลาว  โดยใหคณะกรรมการไดดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็น 
ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น เสนอตอสภาองคการ
บริหารสวนตำบลหนองออ และคณะกรรมการพัฒนาฯ เปนท่ีเรียบรอยแลวคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยท่ัวกัน   

  

  ดังนั้น เพ่ือเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการ องคการบริหารสวนตำบล
หนองออ จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบล
หนองออ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ใหประชาชนทั่วไปรับทราบ ทั้งนี้สามารถขอดูหรือสอบถามรายบะ
เอียดเพ่ิมเติมไดท่ี ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลหนองออ ณ ที่ทำการสำนักงาน
องคการบริหารสวนตำบลหนองออ  หมู 7 ตำบลหนองออ  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธาน ี  
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  บทนำ 

 

ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสำคัญและจำเปนตอการบริหารงานเปน  อยางยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปที่ผานมา  วามีความ
สอดคลองกับแผนงานที่ไดวางเอาไวหรือไม  รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง  องคการ
บริหารสวนตำบลหนองออ  ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาระหนาที่ที่จะตองใหการบริการแก
ประชาชนในชุมชน  จึงจำเปนที่จะตองมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลของการดำเนินการในดานตางๆ เพ่ือใชเปรียบเทียบการทำงานของปที่ผานมาอีกดวย  

 

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2548  ไดกำหนดใหองคการปกครองสวนทองถิ่น  ตองจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสีป่ และ
แผนการดำเนินงาน  เพ่ือเปนเครื่องมือในการใชงบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ  และทรัพยากรตางๆ  ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปรงใส  เกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน  ถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินที่ดีสักเพียงไรก็ตามแตหากไมสามารถ
บงชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได  ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได  ดังนั้น 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองมีเครื่องมือท่ีสำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานวาเปนไปตาม
วัตถุประสงคหรือบรรลุเปาหมายหรือไม  อยางไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเปน
เครื่องมือในการนำขอมูลตางๆ มาปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมหรือแมแตยุติการดำเนินงาน  
 

1.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เปนเครื่องมือที่จำเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ดำเนินการอยู  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใหขอมูล
ปอนกลับเก่ียวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ปญหาที่กำลังเผชิญอยู  ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน 
ใหลุลวง  คาใชจายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกวาที่กำหนดไว  กลุมเปาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไมได
รับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน  เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน  เสียเวลา 
ในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงาน  กลุมเปาหมายที่ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหวางที่กำลัง
ดำเนินการหรือภายหลังท่ีการดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแลว ซึ่งการประเมินผลเปนสิ่งจำเปนเชนเดียวกับการ
ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเปนการบงชี้วาแผนงานที่กำหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม  อยางไร  อันเปน
ตัวชี้วัดวาแผนงานที่ไดดำเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร  นำไปสูความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว
หรือไม  ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือวาเปนขอมูลยอนกลับที่สามารถนำไปใชในการปรับปรุง
และตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป  
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2.  ประโยชนของการติดตามและประเมินผล  

ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลหนองออ ใชการติดตามและประเมินผลเปนประโยชนตอการ
บริหารงานไดหลายแนวทาง  ดังนี ้ 

2.1 จัดสรรทรัพยากรขององคการบริหารสวนตำบลหนองออ  สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลวากิจกรรมใดไดทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชนหรือไม  

2.2  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน  การประเมินผลจะแสดงใหเห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของสวนตางๆ  วาเปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัดที่ผูบริหารกำหนดไวหรือไม  

2.3  เปนหลักเกณฑพิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจาหนาที่  ซึ่งเปนผล
ตอเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถาผูบริหารหนวยงานสามารถบริหารงานใหไดตามเปาหมายและ
ตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรไดรับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
 

3.  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล  
3.1  เพื่อใหการติดตามการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชนตอประชาชนและ

สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี  
3.2  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว  
3.3  เพ่ือรูถึงความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลหนองออและ

แกไขไดตรงกับปญหาที่เกิดขึ้น  
3.4  เพ่ือใชเปนขอแนะนำผูบริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปตอไป  

 

4.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 4.1  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลหนองออ  จะตอง
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี ้

1.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548  ขอ 29  ดังนี ้

   (1)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13  ดังนี ้

   (1) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอผูบริหารทองถิ่น  เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับ
แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองออ  ที่ไดรับการ
แตงตั้งตามระเบียบฯ  ไดกำหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล
หนองออ ในคราวประชุมในหวงเดือนธันวาคม ของทุกป ณ องคการบริหารสวนตำบลหนองออ    
   
5.  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 

5.1  ระเบียบท่ีใชในการติดตามและประเมินผล   
  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  มีองคประกอบที่ใชในการติดตามดังนี ้
  (1 )  แต งตั้ งคณ ะกรรมการติ ดต ามแล ะป ระเมิ น ผลแผ น พัฒ น า ต าม ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2548  ขอ  28  โดยมีภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมในการเปนคณะกรรมการติดตาม    

5.2  วิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองออ ระหวาง (ตุลาคม 

2562–กันยายน 2563) เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 28 จึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองออ ประกอบดวย 

 

1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน 

2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 

3) ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน 

4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 

5) ผูทรงคณุวุฒิทีผู่บริหารทองถิ่นคดัเลือกจำนวนสองคน 

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนทำหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ  และกรรมการตาม ขอ 28  ใหมีวาระอยูใน

ตำแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 

6. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนตำบลหนองออ 
ตามคำสั่งเลขที่ 414/2563  วันท่ี  12  ตลุาคม  2563 

6.1 นายอนงค เหลาสุวรรณ   ประธานสภา อบต.  ประธานกรรมการ 
6.2 นายคำพันธ  ชาวกระบุตร   สมาชิกสภาฯ    กรรมการ 
6.3 นายทองจันทร กองทรัพย   สมาชิกสภาฯ    กรรมการ 
6.4 นายสันติ   แทงทอง    ผูแทนประชาคมทองถิ่น  กรรมการ 
6.5 นายสุพจน  มีจินดา    ผูแทนประชาคมทองถิ่น  กรรมการ 
6.6 นายสมควร  ถีวุฒิตา    ผูแทนหนวยงานภาครัฐ  กรรมการ 
6.7 นายพิพิธ  สุวรรณสิงห   ผูแทนหนวยงานภาครัฐ  กรรมการ 
6.8 นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยราช   หัวหนาสวนการบริหาร  กรรมการ 
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6.9 นางสาวจิตรา  สุนทรวิรตัน   หัวหนาสวนการบริหาร  กรรมการ 
6.10 นายถนอม  เพียมูล    ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
6.11 นายสุชาติ    สมใจ    ผูทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
6.12 นายสนั่น สมวงค    รองประธานสภา อบต.   กรรมการและเลขานุการ 
 

ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองออ มีอำนาจหนาที่ดังนี้ 
1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละครั้งภายใน
เดือนธันวาคม  ของทุกป   

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-5- 
 
ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

 
 
 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถิ่น 
   

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

 
 
 

ดำเนินการตดิตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

 
 
 
รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร 

ทองถิ่น 
 
 
 

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ิน 
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
 
 

        ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น 
ทราบในทีเ่ปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตาม 
และประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
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สวนที่ 2  ผลการติดตามและการประเมิน 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป (2561-2565) 
ขององคการบริหารสวนตำบลหนองออ 

............................................. 
 

     แนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองออ 
วิสัยทัศนในการพฒันาทองถ่ิน  
“ตำบลนาอยู การคมนาคมสะดวก  รายไดดี  มีเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษา วัฒนธรรมเดน เนนการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี” 
พันธกิจ  
 

1. จัดใหมีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำรวมท้ังการคมนาคมสะดวก 

2. บำรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 

3. สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

4. สงเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยแกประชาชน 

5. สงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6. สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน คุมครอง ดแูลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

7. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเมืองการปกครองทองถ่ิน 

8. สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดมุงหมายเพื่อการพฒันา 
1. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 

2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดพอเพียง 

3. ชองทางในการรับรูขอมูลาขาวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพ่ิมขึ้น 

4. สิ่งแวดลอมไมเปนมลพิษ ลดการใชปุยเคมี 

5. สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม นันทนาการ และประเพณีของทองถ่ิน 

6. สงเสริมการศึกษา 

7. จัดใหมีแหลงทองเที่ยว  เพ่ือเพิ่มรายไดใหราษฎร 

8. ไฟฟาในหมูบานและไฟฟาเพื่อการเกษตร 

9. น้ำเพ่ืออุปโภค บริโภค  และน้ำเพ่ือการเกษตร 

10. ชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม 

11. สงเสริมการสาธารณสุข 

12. พัฒนาองคกร 
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การพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลหนองออ  ประจำป 2563 
แบงออกเปนยุทธศาสตรตาง ๆ และแยกตามแผนงาน ดังนี ้

 
1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

2. การพัฒนาดานสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็งชุมชน 

2.1 แผนงานสาธารณสุข 

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 

2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

3. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

3.1 แผนงานการเกษตร 

4. การพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

4.1 แผนงานการศึกษา 

4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

5. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5.1 แผนงานการเกษตร 

6. การพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ 

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
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แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
คำชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรแลว 
 

ชือ่องคกรปกครองสวนทองถิ่น......องคการบริหารสวนตำบลหนองออ... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไมมีการ

ดำเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต. เพ่ือจัดทำแผนพัฒนา   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต. เพ่ือจัดทำแผนพัฒนา   
๑.๓  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนา อบต.รวมกับประชาคมทองถิ่น และรวมจัดทำราง
แผนพัฒนาทองถิ่น 
 

  

๒  การจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล 
๒.๑  มีการรวมรวมขอมูลและปญหาสำคัญของทองถ่ินมาจัดทำฐานขอมูล   
๒.๒  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทำแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนา 

  

๒.๔  มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาที่สอดคลองกับศักยภาพ
ของทองถิ่น 

  

๒.๕  มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

๒.๖  มีการกำหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
๒.๗  มีการกำหนดเปาหมายการพัฒนา   
๒.๘  มีการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการกำหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

 
 



การจัดทำงบประมาณ    
        ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลหนองออ  ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 2563  เมื่อวันท่ี  27  กันยายน  2562   

โดยมีโครงการที่บรรจุในขอบัญญัติงบประมาณจำนวน  98  โครงการ  งบประมาณ 26,717,280.00  บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี ้

    

ยุทธศาสตร โครงการ 

งบประมาณ  

ตามขอบัญญัติ  

การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 42 21,172,200.00  

การพัฒนาดานสาธารณสุข คณุภาพชีวิตและสรางความเขมแข็ง 18 565,000.00  

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 1 40,000.00  

การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 23 4,113,080.00  

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2 40,000.00  

การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 12 787,000.00  

รวม 98 26,717,280.00  

    

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายจำนวน  77 โครงการ    

จายขาดเงินสะสม  จำนวน  18  โครงการ    

เงินอุดหนุน  จำนวน  3  โครงการ    
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แผนภูมิการจัดทาํงบประมาณโครงการตามข้อบัญญัติปี 2563

การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค

การพัฒนาดานสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็ง

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี



การวางแผน        
                    องคการบริหารสวนตำบลหนองออ  ไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ตามกระบวนการ   

ที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชนการจัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน  
ในพ้ืนที่  กอนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตอไป     

 

                    องคการบริหารสวนตำบลหนองออ  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เมื่อวันท่ี  23  มิถุนายน พ.ศ.2563  
โดยไดกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)      

 

         

ยุทธศาสตร 

2563   2564 2565  
 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ  
 

การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 42 21,172,200.00 - - - -  

 

การพัฒนาดานสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและ
สรางความเขมแข็ง 18 565,000.00 - - - -  

 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 1 40,000.00 - - - -  
 

การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 23 4,113,080.00 - - - -  

 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 2 40,000.00 - - - -  

 

การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
จัดการที่ดี 12 787,000.00 - - - -  

 

รวม 98 26,717,280.00 - - - -  
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แผนภมูิการวางแผนตามยุทธศาสตรป 2563

การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและ

สาธารณปูโภค

การพัฒนาดานสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและสราง

ความเขมแข็ง

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี



 
การใชจายงบประมาณ  

                    องคการบริหารสวนตำบลหนองออ  มีการใชจายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามขอบัญญัติงปบระมาณ  โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน  

ลงนามในสัญญา รวม  98  โครงการ  จำนวนเงิน  26,717,280.00  บาท  มีการเบิกจายงบประมาณจำนวน  91  โครงการ  จำนวน  25,513,883.58  บาท 

สามารถจำแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้     
     

ยุทธศาสตร โครงการ 

การกอหนี้ผูกพัน/ 

โครงการ การเบิกจายงบประมาณ ลงนามในสัญญา 

การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 42 21,172,200.00 42 21,037,984.61 

การพัฒนาดานสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและสรางความ
เขมแข็ง 18 565,000.00 14 459,674.65 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 1 40,000.00 1 24,890.00 

การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 23 4,113,080.00 20 3,571,377.32 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2 40,000.00 2 29,170.00 

การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 16 787,000.00 12 390,787.00 

รวม 98 26,717,280.00 91 25,513,883.58 
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การพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐานและ
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การพัฒนาดาน

สาธารณสขุ คุณภาพ

ชีวิตและสรางความ

เขมแข็ง

การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ

การพัฒนาดาน

การศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

การพัฒนาดานการเมือง

และการบริหารจัดการที่

ดี

ชุดขอมูล1 42 18 1 23 2 16

ชุดขอมูล2 21,172,200.00 565,000.00 40,000.00 4,113,080.00 40,000.00 787,000.00

ชุดขอมูล3 42 14 1 20 2 12

ชุดขอมูล4 21,037,984.61 459,674.65 24,890.00 3,571,377.32 29,170.00 390,787.00

ชือ
แก

น

แผนภูมิแสดงการใชจายประมาณ ป 2563



 



 


