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ค ำน ำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (3) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

            การน าแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ซึ่งเป็นเครื่องมือ 
ที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นการวัดผล การ
ด าเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่  ส าหรับใช้  
เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาในอนาคต   

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  จึงได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการติดตาม     
และประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 
– 30 กันยายน 2561 เพ่ือเป็นการติดตามผลการด าเนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรค และความพึงพอใจ 
ของประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินใจ บริหารจัดการทรัพยากร และก าหนด 
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง 
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ส่วนท่ี 1   
บทน ำ 

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย     
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่     
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงมะไฟ สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้
เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้      
และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการ
ติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย
ประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
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  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนด         
เป็นวัตถุประสงค์ได้  ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ   
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล        
ดงมะไฟหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงาน      
ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป  

  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร  
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก   
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้    
ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย          
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พ้ืนที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
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  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลดงมะไฟ โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ      
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ   อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้าง

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น 
รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

ป ระกาศ ผ ล การติ ด ต าม แ ล ะ
ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ให้
ประชาชนในต าบลดงมะไฟทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับ
แ ต่ วั น ร าย งาน ผ ล แ ล ะ เส น อ
ความเห็นดั งกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย 
 
 
กว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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ไว้    เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่  แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดง
มะไฟ ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย คู่มือ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และใช้ข้อมูลจากระบบ e-plan คือ 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่                      
22 พฤศจิกายน2556 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-
2561) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่                         
2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559  
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5759  ลงวันที่                      
10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่                      
22 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-
2561) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
          ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คู่มือ และระบบ e-plan ดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
          1.1 กรอบเวลา (time and timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)              
มีรายละเอียด ดังนี้    
               (1) กรอบเวลา (time and timeframe) การด าเนินโครงการเป็นตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ใน
แผนการด าเนินการหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่ 
               (2) ความสอดคล้อง (relevance) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี: อบต.ดงมะไฟ   หน้า 6 
 

และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนและชุมชน 
               (3) ความพอเพียง (adequacy) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นโครงการที่มี
ความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตาม
อ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น 
               (4) ความก้าวหน้า (progress) พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา 
                    (4.1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัย ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้า
สาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง 
  (4.2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม เด็กได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์  ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง กลุ่มอาชีพมีความแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
การท่องเที่ยว  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชย กรรม เพ่ิมมากข้ึน มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิมมาก
ขึ้น  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและเพียงพอในการด ารงชีวิตด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่น
ต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนักและข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและความเป็นไทย 
รวมทั้งได้เรียนรู้วิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

                    (4.3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย 
สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกจ ากัดอย่างเหมาะสม 
ปริมาณน้ าเสียลดลง การระบายน้ าดีขึ้น  
                    (4.4) ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรประชาชนมีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร และ 
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและเพียงพอในการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
                    (4.5) ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาองค์กร ด้านการ
จัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท  
               (5) ประสิทธิภาพ (efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  ซ่ึง
สามารถวัดได้ใน เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
               (6) ประสิทธิผล (effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต          
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่
ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
               (7) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนิน
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 
               (8) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) เป็นการประเมิน
ถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
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สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร 
ประเมินผลกระบวนการด าเนินงานโครงการ เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ 
          1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
                (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
                          คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณา
การร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิ เคราะห์สภาพภายนอกนี้
เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
                (2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

                          เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 
ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท า
ได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน 

          1.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบล    
ดงมะไฟ 

 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน 

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
 สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  

  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
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  3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการ   
จัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)  เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์   
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไป
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ 
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง           
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงมะไฟใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลดงมะไฟมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า
ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ต าบลดงมะไฟ   
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลดงมะไฟ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได ้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิ ดความประหยัด คุ้มค่าไม่ เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง 
ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงมะไฟเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลดงมะไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2   
กำรติดตำมและประเมนิผล 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ต าบลดงมะไฟร่มเย็น  มุ่งเน้นเกษตรกรรม  น าสู่เศรษฐกิจพอเพียง” 
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางพัฒนา 
  1. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความมั่นคงและมีคุณภาพ 
 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  แนวทางพัฒนา 
  1. ส่งเสริมสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
  2. การป้องกันโรคระบาดและระงับโรคติดต่อ 
  3. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
  4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 
  5. ส่งเสริมอาชีพ 
 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางพัฒนา 
  1. การบริหารการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  2. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยืน 
 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  แนวทางพัฒนา 
  1. การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 
                     2. การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีทางการเกษตร 
 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
  แนวทางพัฒนา 
  1. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
  2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                     3. การพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
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3. กำรวำงแผน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การ จัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่  ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ต่อไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 64 69,478,000 59 24,100,000 59 24,100,000 59 24,100,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 52 26,150,000 51 26,130,000 51 26,130,000 51 26,130,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 5 530,000 5 530,000 5 530,000 5 530,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

25 7,700,000 25 7,700,000 25 7,700,000 25 7,700,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

28 4,880,920 24 4,586,920 20 4,120,000 21 4,420,000 

รวม 174 108,738,920 164 63,046,920 160 62,580,000 161 62,880,000 
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4. กำรจัดท ำงบประมำณ 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่   
24 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 101 โครงการ งบประมาณ 
27,268,800 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์และโอนตั้งรายการใหม่  37  โครงการ ได้ดังนี ้

ยุทธศำสตร์ โครงกำร งบประมำณ 
ตำมข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 32 9,265,800 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 33 19,907,235 
ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 2 10,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 10,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 70 4,558,128 
รวม 138 33,751,163 

5. กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
 องค์ ก ารบ ริห ารส่ วนต าบ ล ดงมะไฟ  ล งน าม ในสัญ ญ า รวม  101  โค รงการ  จ าน วน เงิน          
25,683,721.50 บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน  101   โครงการ จ านวนเงิน 25,683,721.50 
บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ การเบิกจ่าย

งบประมาณ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

24 6,913,797.08 24 6,913,797.08 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

20 15,991,340.42 20 15,991,340.42 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรม 

1 5,000 1 5,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

0 0 0 0 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 

56 2,773,584 56 2,773,584 

รวม 101 25,683,721.50 101 25,683,721.50 
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5.1 รำยละเอียดโครงกำรในข้อบัญญัติงบประมำณ พ.ศ.2561   
ที่มีกำรก่อหนี้ผูกพัน/ลงนำมในสัญญำ,เบิกจ่ำย    รอบ 12  เดือน  1 ตุลำคม  256 – 30 กันยำยน 2561   

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
 จ ำนวน
งบประมำณ  

 คู่สัญญำ/ฎีกำ  วันที่เซ็น
สัญญำ 

 วงเงินตำม
สัญญำ  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

    

1 โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในท่ี
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดง
มะไฟ 

100,000.00 หจก.เป็นบุญ
ก่อสร้าง 

13/2561ลว
7มี.ค.61 

99,000 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลา 
หมู2่ 

197,900.00 - กันเงนิ/ กองช่าง 

3 . โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลา-
วัดศรีไพสณฑ ์

492,400.00 นายยันต์ หล่อน
สิ่ว 

10/2561 
ลว 7 มี.ค.61 

490,000 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ ่หมู่ 
12 

200,500.00 หจก.ตรมีูรติการ
โยธา(1999) 

15/2561 
ลว 12มี.ค.

61 

199,000 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ ่หมู่ 7 

399,800.00 นายยันต์ หล่อน
สิ่ว 

19/2561 
ลว 9พ.ค.
2561 

399,800 

6 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านบ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่  
11 สายรอบดอนปู่ตา 

200,000.00 หจก.ตรมีูรติการ
โยธา(1999) 

14/2561 
ลว 9พ.ค.
2561 

198,000 

7 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านบ้านเหล่านกยูง  หมู่ 6 สายรอบ
ดอนปู่ตา 

199,800.00 นายกระแส คุณ
ปัญญา 

18/2561 
ลว 9พ.ค.
2561 

199,800 

8 โครงการก่อสร้างฝายห้วยดง บ้านดง
มะไฟ หมู่ 1 

100,000.00 - กันเงนิ/ กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านดงน้อย 
หมู่ 9 

206,400.00 สรณัเจริญกรุ๊บ 1/2562 ลว
22ต.ค.
2561 

205,000 

10 . โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้านบ้าน
นากับแก ้ หมู่ 5 

203,600.00 บ.บีไซน์ แอนด์
คอนสตรัคช่ัน 

16/2561 
ลว 7 พ.ค.61 

202,000 

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านนาแก หมู่ 
4 

206,800.00 สรณัเจริญกรุ๊ป 2/2562 ลว 
23 ต.ค.61 

205,000 

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโพนแดง    
หมู่ 8 

200,000.00 บ.บีไซน์ แอนด์
คอนสตรัคชั่น 

17/2561 
ลว7 พ.ค.61 

199,000 

13 โครงการขุดลอกล าห้วยทุ่งช้างตายบ้าน
ดงมะไฟประชาพัฒนา  หมู่ 11 

100,000.00 หจก.บ้านวัง
สกลนครก่อสรา้ง 

73/2561 
ลว12 ม.ค.

99,000 
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61 

14 โครงการขยายถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ ่ 
หมู่ที่ 7 

200,000.00 - กันเงนิ/ กองช่าง 

15 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ส าหรับ
การปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้านบ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1 

100,000.00 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสกลนคร 

ฎีกา907/61  
ลว 9ก.ค.61 

94,334 

16 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ส าหรับ
การขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านบ้าน
ดงมะไฟ  หมู่ที ่ 1 

100,000.00 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสกลนคร 

ฎีกา904/61  
ลว 9ก.ค.61 

49,483.05 

17 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ส าหรับ
การขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านบ้าน
ดงขวาง  หมู่ที่ 3 

200,000.00 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสกลนคร 

ฎีกา905/61  
ลว 9ก.ค.61 

165,610.19 

18 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ส าหรับ
การขยายเขตไฟฟ้าระหว่างหมู่บ้านบ้าน
นาแก  บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ 
4,11(สายนาแก–ดงมะไฟประชา
พัฒนา) 

1,000,000.00 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสกลนคร 

ฎีกา906/61  
ลว 9ก.ค.61 

985,213.97 

19 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ส าหรับ
การขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านบ้าน
ดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ 11 

200,000.00 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสกลนคร 

ฎีกา903/61 185,077 

20 ค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซม เช่น ถนนลูกรัง 
ถนนคอนกรีตที่เป็นทรัพยส์ิน อบต. 

650,000.00 280,479.00 ข้อบัญญัต6ิ1 280,479.00 

21 โครงการก่อสร้างถนนคันดินผิวจราจร
ลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดงมะไฟ หมุ่ 1 

499,900.00 - กันเงนิ/โอน
ใหม่ 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติ
กคอนกรีต บ้านดงมะไฟ หมู่ 1(ซอยสวน
ดง) 

430,000.00 หจก.สิรสิิน
ก่อสร้าง 

37/2561 
ลว 27ก.ย.

61 

430,000 

23 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมุ่ 3 

139,400.00 ร้านกองศรีการค้า 25/2561 
ลว 11 พ.ค.

61 

138,000 

24 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล
เพื่ออุปโภคและบรโิภค บ้านดงมะไฟ
ประชาพัฒนา หมู่ 11 

499,300.00 หจก.บุญศรีสกล
การโยธา 

36/2561 
ลว 27ก.ย.

61 

496,500 

25 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล
เพื่ออุปโภคและบรโิภค บ้านโพนแดง หมู่ 
8 

499,300.00 หจก.บุญศรีสกล
การโยธา 

35/2561 
ลว 27ก.ย.

61 

496,500 

26 โครงการขุดลอกล าห้วยเดียกตอนบน 
บ้านดงมะไฟ หมู่ 1 

252,200.00 - กันเงนิ/โอน
ใหม่ 

กองช่าง 

27 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้านโนนสมบูรณ ์ หมู่ 10 

200,000.00 - กันเงนิ/โอน
ใหม่ 

กองช่าง 
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28 โครงการปรับปรุง ต่อเติมห้องท างาน
ส านักงานท่ีท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมะไฟ จ านวน 4 ห้อง 

412,900.00 ร้านวินัยค้าวัสด ุ 29/61 ลว
25พ.ค.61 

402,000 

29 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้านหนองไผ่ หมู่ 12 

344,900.00 ร้านกองศรีการค้า ฎีกา494/61 
ลว11 พ.ค.

61 

343,000 

30 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน บ้านนาแก หมู่ 4 (ซอยบา้น

น้อย) 

353,800.00 ร้านกองศรีการค้า 978/2561 
ลว11 พ.ค.

61 

352,000 

 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม     

31 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 9,800,000 - ข้อบัญญัติ 61 8,056,700 

32 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,800,000 - ข้อบัญญัติ 61 2,588,000 

33 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 150,000 - ข้อบัญญัติ 61 116,500 

34 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 2,500,000 - ข้อบัญญัติ 61 2,489,000 

35 วัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

1,446,735 - ข้อบัญญัติ 61 198,862 

36 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีลอย
กระทง 

100,000 - ข้อบัญญัติ 61 100,000 

37 อุดหนุนประเพณีแห่น้ าแห่ไฟ(บุญช าระ
บ้าน) หมู่ 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12 

120,000 - ข้อบัญญัติ 61 120,000 

38 อุดหนุนการจัดงานวันสงกรานต ์ 100,000 - โอนใหม่/
ข้อบัญญัต6ิ1 

100,000 

39 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมโครงการฮกัแพง 
เบิ่งแยง วัฒนธรรมไทดงมะไฟเฮาเด้อ 

200,000 - ข้อบัญญัติ 61 170,000 

40 โครงการแข่งขันกีฬาดงมะไฟต้านภัยยา
เสพติดประจ าปี 2561 

200,000 - ข้อบัญญัติ 61 160,000 

41 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา 100,000 - ข้อบัญญัติ 61 98,728 

42 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและเฝ้าระวัง
โรคไขเ้ลือดออก 

50,000 - ข้อบัญญัติ 61 39,600 

43 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ระบาดจากสตัว์สู่คน 

60,000 - ข้อบัญญัติ 61 76,365 

44 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 10,000 - ข้อบัญญัติ 61 10,000 
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45 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
กลุ่มอาชีพในต าบลดงมะไฟ 

350,000 - ข้อบัญญัติ 61 358,200 

46 โครงการพัฒนาศักยภาพผูสู้งอาย ุ 50,000 - ข้อบัญญัติ 61 50,000 

47 โครงการส่งเสริมอาชีพการท าขนมไทย 20,000 - ข้อบัญญัติ 61 20,000 

48 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจดังานรัฐพิธ ีงาน
พิธีทางศาสนา 

180,000 - ข้อบญัญัติ 61 165,145 

49 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

855,500 - ข้อบัญญัติ 61 834,240 

50 เงินอุดหนุนเอกชนคณะกรรมการ
หมู่บ้านด้านสาธารณสุข 

240,000 - โอนใหม่/
ข้อบัญญัต6ิ1 

240,000 

 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม     

51 ค่าใช้จ่ายโครงการอนรุักษ์ฟ้ืนฟูและ
ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 

5,000 - เบิกจ่าย/โอน
ใหม่ 

5,000 

 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ

บาล 

    

52 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก(Inkjet) จ านวน 1 เครื่อง 

7,700 - ข้อบัญญัติ 61 7,700 

53 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิดLED 
ขาวด า ชนิด Network 

7,900 - ข้อบัญญัติ 61 6,900 

54 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ
,ค่าตอบแทน อปพร. 

220,000 - ข้อบัญญัติ 61 156,000 

55 เครื่องช่วยสอนพกพา/ล าโพงส าหรับงาน
ประกาศขนาดเล็ก 

8,900 - ข้อบัญญัติ 61 7,500 

56 เครื่องเล่นซดีี/ดีวีด ี 7,500 - ข้อบัญญัติ 61 6,000 

57 ช้ันวางของอเนกประสงค์ 5,000 - ข้อบัญญัติ 61 5,000 

58 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 16,000 - ข้อบัญญัติ 61 16,000 

59 พัดลมตดิฝาผนัง ขนาด 18 นิ้ว ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

5,100 - ข้อบัญญัติ 61 5,100 

60 ตู้เย็น 18,800 - ข้อบัญญัติ 61 12,780 
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61 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตเบื้องต้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าชุมชน 

20,000 - ข้อบัญญัติ 61 20,000 

62 ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูงขนาด 4 ฟุต 
จ านวน 1 หลัง 

8,000 - ข้อบัญญัติ 61 6,100 

63 ตู้เหล็กเก็บแบบฟร์อม จ านวน 1 หลัง 4,300 - ข้อบัญญัติ 61 4,000 

64 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 
จ านวน 1 เครื่อง 

7,700 - ข้อบัญญัติ 61 7,400 

65 วัสดุส านักงาน 400,000 - ข้อบัญญัติ 61 318,688 

66 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 135,000 - ข้อบัญญัติ 61 82,960 

67 วัสดุงานบ้านงานครัว 85,000 - ข้อบัญญัติ 61 70,440 

68 วัสดุก่อสร้าง 410,000 - ข้อบัญญัติ 61 362,942 

69 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 160,000 - ข้อบัญญัติ 61 18,969 

70 ค่าบ ารุงรักษารักษาและซ่อมแซม 70,000 - ข้อบัญญัติ 61 32,820 

71 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 580,000 - ข้อบัญญัติ 61 216,565 

72 วัสดุคอมพิวเตอร ์ 273,500 - ข้อบัญญัติ 61 205,830 

73 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 178,700 - ข้อบัญญัติ 61 156,977 

74 ส ารองจ่าย 283,290 - ข้อบัญญัติ 61 125,455 

75 รายจ่ายตามข้อผูกพัน 240,000 - ข้อบัญญัติ 61 177,500 

76 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

206,375 - ข้อบัญญัติ 61 206,375 

77 โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีท างานระดับ 3 จ านวน 
4 ชุด 

26,000 - เบิกจ่าย/โอน
ใหม่ 

26,000 

78 ช้ันโชว์  120 ซ.ม. จ านวน 1 หลงั 4,000 - เบิกจ่าย/โอน
ใหม่ 

4,000 
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79 ช้ันวางเอกสาร จ านวน 1 หลัง 3,200 - เบิกจ่าย/โอน
ใหม่ 

3,200 

80 ตู้เอกสาร 1 บานเปิดทึบ 1 หลัง 1,700 - เบิกจ่าย/โอน
ใหม่ 

1,700 

81 ตู้เอกสาร 2 บานเปิดกระจก 1 หลัง 5,500 - เบิกจ่าย/โอน
ใหม่ 

5,500 

82 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 
12,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 

17,000 - เบิกจ่าย/โอน
ใหม่ 

17,000 

83 โต๊ะผู้บริหาร 4  ชุด ชุดละ 22,000 
บาท ส าหรับ รองนายก,ปลัด,รองปลัดฯ 

88,000 - เบิกจ่าย/โอน
ใหม่ 

88,000 

84 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
12,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง 

34,000 - เบิกจ่าย/โอน
ใหม่ 

34,000 

85 ชุดโต๊ะท างาน พร้อมเกา้อี้ผู้บรหิาร  
หัวหน้าส านักปลัด 

18,000 - เบิกจ่าย/โอน
ใหม่ 

18,000 

86 ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง จ านวน 1 ตู ้ 4,500 - เบิกจ่าย/โอน
ใหม่ 

4,000 

87 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 2 
เครื่อง 

5,200 - เบิกจ่าย/โอน
ใหม่ 

5,200 

88 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ จดัท าแผนที่ภาษี
และ  ทะเบียนทรัพย์สิน 

200,000 - เบิกจ่าย/
ข้อบัญญัต6ิ1 

198,000 

89 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) จ านวน 24,000 บทีีย ู
จ านวน 1 ตัว 

28,000 - เบิกจ่าย/โอน
ใหม่ 

28,000 

90 ชุดโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร 
ส าหรับหัวหน้าส่วนราชการ กองคลัง 
จ านวน 1 ชุด 

22,000 - เบิกจ่าย/โอน
ใหม่ 

22,000 

91 เครื่องท าน้ าเย็น แบบใช้ขวด จ านวน 1 
เครื่อง 

5,000 - เบิกจ่าย/โอน
ใหม่ 

4,990 

92 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวด า (18 หน้า/นาที) 

3,000 - กันเงิน/โอน
ใหม่ 

3,000 

93 ชุดโซฟาขาเหล็ก จ านวน 1 ชุด 9,900 - เบิกจ่าย/โอน
ใหม่ 

9,900 

94 โต๊ะส าหรับผู้บรหิาร ของผู้อ านวยการ
กองการศึกษา จ านวน 1 ชุด 

18,000 - เบิกจ่าย/โอน
ใหม่ 

18,000 

95 พัดลมตดิฝาผนัง 3,400 - เบิกจ่าย/โอน
ใหม่ 

3,400 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี: อบต.ดงมะไฟ   หน้า 19 
 

96 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
12000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 

17,000 - เบิกจ่าย/โอน
ใหม่ 

17,000 

97 กันสาดเมทัลชีลพร้อมติดตั้ง ขนาด 
2.50x1.00x0.35ม. 

2,500 - เบิกจ่าย/โอน
ใหม่ 

2,500 

98 ฉากก้ันห้องพร้อมอุปกรณ์และตดิตั้ง 14,763 - กันเงิน/โอน
ใหม่ 

14,763 

99 ตู้เย็น 9,400 - กันเงิน/โอน
ใหม่ 

9,400 

100 ม่านปรับแสงพร้อมอุปกรณ์และตดิตั้ง 12,000 - เบิกจ่าย/โอน
ใหม่ 

12,000 

101 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 1 หลัง 5,000 - เบิกจ่าย/โอน
ใหม่ 

5,000 

102 โต๊ะท างานผู้บริหารของผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคม จ านวน 1 ชุด 

18,000 - เบิกจ่าย/โอน
ใหม่ 

18,000 

103 พัดลมอุตสาหกรรมปรับระดับขนาด 22 
นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง 

5,000 - กันเงิน/โอน
ใหม่ 

5,000 

104 โซฟา ชนิดขาเหล็ก จ านวน 1 ชุด 9,900 - เบิกจ่าย/โอน
ใหม่ 

9,000 

105 กันสาดเมทัลชีลพร้อมติดตั้ง จ านวน 2 
ชุด 

6,000 - กันเงิน/โอน
ใหม่ 

6,000 

106 ตู้ท าน้ าร้อน - น้ าเย็น จ านวน 1 เครื่อง 5,000 - กันเงิน/โอน
ใหม่ 

5,000 

107 ชุดโต๊ะท างาน พร้อมเกา้อี้ผู้บรหิาร  
หัวหน้ากองช่างจ านวน 1 ชุด 

18,000 - เบิกจ่าย/โอน
ใหม่ 

18,000 

 
 สรุป เบิกจ่ำย จ ำนวน 101  โครงกำร ,โอนตั้งรำยกำรใหม่ จ ำนวน 37 โครงกำร, โอนลด จ ำนวน 25  
โครงกำร , ไม่ด ำเนินงำน จ ำนวน 7 โครงกำร  โครงกำรกันเงินเบิกเหลื่อมปี จ ำนวน 6  โครงกำร 
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5.3 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี 2561 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

 
ยุทธศาสตร ์
กำรพัฒนำ 

แผนกำรด ำเนิน 
กำรทั้งหมด 

อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 100% 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 44 55,968,000 17 2,771,000 30 8,363,797.08 24 6,913,797.08 24 6,913,797.08 
ด้านสังคม 15 11,300,000 3 140,000 20 15,991,340.42 20 15,991,340.42 20 15,991,340.42 
ด้านสิ่งแวดล้อม 70 14,291,000 39 8,269,696 1 5,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 
ด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

8 850,000 1 10,000 -             - -             - -             - 

ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมือง 
ที่ดีตามหลักธรรมา 
ภิบาล 

18 2,773,960 9 1,277,900 56      2,773,584 56      2,773,584 56      2,773,584 

รวม 155 85,182,960 69 12,468,596 107 27,133,721.50 101 25,683,721.50 101 25,683,721.50 
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สรุปผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

 
จ านวนโครงการ/แผนงาน/ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน      174  โครงการ 
 
จ านวนโครงการ/แผนงาน/ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา      107  โครงการ 
 
จ านวนโครงการ/แผนงาน/ที่ปฏิบัติได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561      101 โครงการ 
รอบเดือน  1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน  2561) 
 
 
คิดเป็นร้อยละความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
รอบ      ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน  2561) ดังนี้ 
  

(101x 100)/174 =  58.04% 
 

 
เป็นเงินทั้งสิ้น  25,683,721.50  บำท 

 
6.  ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีในอนำคต 
 6.1 ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 
  1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง   
ผ่านการะบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
  2) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
  3) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เพราะข้อก าจัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก
และบางเรื่องอาจท าไม่ได้ 
 6.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจำกกำรพัฒนำ 
  1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  2) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
  3) องค์การบริหารส่วนต าบล ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ
แต่ละด้านทีจ่ะต้องด าเนินการ  ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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