
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 

……………………… 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) รายงานและเสนอการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมทุกปี นั้น 

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ได้จัดทำและรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
2563 – 30 กันยายน 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ได้เสนอการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 
ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564  เมื่อวันที่  23 กันยายน 2564 และเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  รับทราบและให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ  ณ วันที่  25  เดือน  กันยายน    พ.ศ.  2564 
 
 
 
   (ลงชื่อ)  
         (นายสิทธิชัย  ชัยสุรัตน์) 
         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 

ตั้งแต่  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน ๒๕64   
 
 
 
 
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
หมู่ที่ 11  ตำบลห้วยม้า   อำเภอเมืองแพร่  จังหวดัแพร ่ 54000   

โทรศัพท์  ๐5๔-649088 ต่อ 11 / โทรสาร ๐5๔-649088 ต่อ 18 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  ๒๕๖4) 

 ส่วนที่  ๑ 
 

บทนำ 
 
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๔37 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ

ที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งใน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วน
ใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การดำเนินงานของ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  
จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการ
หนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   จึงจำเป็นต้องมีการ
กำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผน
ได้ด้วยเหตุผลทีมี่การวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ  
๕)  ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผน คือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็
ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วย
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการ
ดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ  (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้าหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ



๒ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  ๒๕๖4) 

ใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถใน
การเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ 
และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการ
วางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อน
ในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ  
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่
อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำ
รายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจำนวนหนึ่ง
ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ
ดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่
กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผล
เป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ  (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป 
นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่
เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะดำเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการ
ดำเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและ
ที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชน
ในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจาก
กระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ( 1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน ๒๕๖4) ขึ้น  ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙   และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑2 และ  ข้อ ๑3  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องดำเนินการ   
  (๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   (๒) ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง



๓ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  ๒๕๖4) 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
 ข้อ 13 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี   

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  จึงได้ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  ๒๕๖4)  ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง

แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทาง
ที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ไช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  
แตเป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการ
ดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการ
วัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อม
ของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) 
การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิต
นโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบ
นโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้
ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และ
การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่
กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้อ งถิ่น  
ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่
กำกับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



๔ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  ๒๕๖4) 

 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้อง
มีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็
คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
แนวทางในการจัดทำงบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ  และประมาณการ
รายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้
ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะ
ให้เงินอุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวด
เงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรอง
เงินสะสม หรือเงินกู ้

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปผกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี และงบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบ
การดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  
ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะ
มากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ  ขยาย

๒.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 



๕ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  ๒๕๖4) 

โครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้ อง
เร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมัน่อย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ดำเนินการปรับปรุงให้
ดีขึ้น  ตั้งรับให้มัน่ทันเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการ
ขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่ างเข้มแข็ง
และมีความยัง่ยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

 
 

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

๔.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 



๖ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  ๒๕๖4) 

 
ขั้นตอนที่ ๒    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61   
ข้อ ๑2 (3)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑3 (๕)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  ๒๕๖4) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผังข้ันตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 



๘ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  ๒๕๖4) 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  ได้กำหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

➢  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางใน
หารติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

๕.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง 
(adequacy)  ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน

หรือไม่  และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบลแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผน
ชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยคำนึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

 
 
 
 

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



๙ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  ๒๕๖4) 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้า
สาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้ พิการ ผู้ป่วยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดำรงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย  สภาพแว้ดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก

มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลุดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ำเลียลดลง  การระบายน้ำดีขึ้น     
๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่
และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความ
ตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึง
คุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจ
และจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บ รรลุ

วัตถุประสงค์หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การดำเนิน
โครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ 
เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม ่

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการ

แก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ   

 
      

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 



๑๐ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  ๒๕๖4) 

   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดย
พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ 
ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งตำบล  อำเภอ  เนื่องจากในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นมีหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อม
ภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคระห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนิ นการวิ เคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่
มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไข
ปญัหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ี
อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถ
ทำได้หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตราวจสอบ  
ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  
➢  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง 

และเพ่ิมเติม   
๕.๔  ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๕.๕  สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 ๖.  ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 



๑๑ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  ๒๕๖4) 

 
 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
กำหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่
สำคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้ เข้าร่วมติดตามและประเมินผล   ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบ
รายงาน  เพ่ือนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวีธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับ

ยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการ
ดำเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการ
ดำเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่   ครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผล
ตามท่ีตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

 
 
 
 
๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   



๑๒ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  ๒๕๖4) 

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การนำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเที่ยบ  การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  นำมาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่  แผนการดำเนินการ  ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการดำเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   

     
 สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนิการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้   

๗.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน   

1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่  
๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

 2 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว 2931 ลงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

(2)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
๗.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

   เครื่องมือที่ใช้  คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ในภาพรวม 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลห้วยม้าในแต่ละยุทธศาสตร์ 

แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลห้วยม้า (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 
 
 
 

๗.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

๗.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 
 

http://www.dla.go.th/


๑๓ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  ๒๕๖4) 

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน  กำหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่ เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมลูให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่  นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล..../องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

 

๘.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
 
 

๙.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 
 
 



๑๔ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  ๒๕๖4) 

 
 

๑)  นายมนู  มะหิงษา    ผู้ทรงคุณวุฒิ (กำนันตำบลห้วยม้า)  กรรมการ 
๒)  นายวัชรายุทธ  ผิวคำ   สมาชิกสภา อบต.ห้วยม้า หมู่ 14  กรรมการ 
๓)  นางสาวบุญเจือ  เอกจิตร  สมาชิกสภา อบต.ห้วยม้า  หมู่ 11  กรรมการ    
๔)  นายสายัณห์  ทนันชัย    สมาชิกสภา อบต.ห้วยม้า  หมู่ 13  กรรมการ 
5) นายอนุสรณ์  แสนเสมอ  ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 3  กรรมการ 
6) นางภัทราวรรณ  ชัยสุรัตน์  ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 11  กรรมการ 
7) นายนิคม  ก้อนคำ   ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดทุ่งล้อม ฯ  กรรมการ 
8) นางวรรณศิริ  คูคำมี    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านห้วยอุง กรรมการ 
9) นายชลวัฒน์  ชุมภูยาละ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาชีพทำนา  กรรมการ 
10) นางแก้วกัลยา  กันทะหมื่น       ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาชีพทำหมูกระจก กรรมการ 
11) น.ส.จุจิลา  เทียนจักร์   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ   กรรมการ 
12) นางกมลพร  สกุลอ๊อด  ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ห้วยม้า           กรรมการ 
13. นางวาสนา  เหมืองหม้อ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กรรมการ 

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันทั่วกันอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
 

********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 



๑๕ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  ๒๕๖4) 

รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  

 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี โดย
แผนพัฒนาสามปีให้จัดทำและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจำปี นั้น 

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา 
ห้วงระยะเวลาของการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด จึง
ได้ดำเนินการจัดทำระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 
2559 และได้ลงประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้ว เมื่อวันที่  28 กันยายน 2559 โดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มี
ผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  มีสาระสำคัญดังนี้ 

1. กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาห้าปี เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่กำหนดให้มี
ระยะเวลาห้าปี 

2. การจัดทำ เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแผลง แผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น 
เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3. กำหนดให้ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา จัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป และองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดทำหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถประสานและบูรณาการโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของจังหวัด เพ่ือนำไปจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดต่อไป กรณีที่จะต้อง
ขยายเวลาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต้องมีเหตุที่จำเป็นอย่างแท้จริง และให้คำนึงถึงระยะเวลาในการจัดทำ
แผนพัฒนาจังหวัดด้วย 

4. กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผน
นั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

5. กำหนดว่าแผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

 
 
6. กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ 



๑๖ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  ๒๕๖4) 

อปท. แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้อง
กับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความโปร่งใส
และอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี  

 ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า จึง
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าขึ้น  เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการ
ประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่น ให้การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าเป็นไปตามอำนาจหน้าที่
และทำให้การดำเนินงานไม่เกิดความซ้ำซ้อน มีความสุจริต โปร่งใส มีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีคุณภาพ และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงมากขึ้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยผ่านการมีส่ วนร่วมของ
ประชาชน เช่น  การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 
2561 – 2565) ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ในการประชุมสมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่  14 มิถุนายน 2562  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า เมื่อวันที่  14 มิถุนายน  2562 และได้เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 17 และ ข้อ 22  
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ได้ดำเนินการจัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้  
1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   

ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  
ประจำปี 2562 เมื่อวันที่  14 มิถุนายน 2562  ประกาศใช้ เมื่อวันที่  14 มิถุนายน 2562 

2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4  
ประจำปี 2562  เมื่อวันที่  19  ธันวาคม 2562  ประกาศใช้ เมื่อวันที่  20 ธันวาคม 2562 

3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ครั้งที่ 1  ประจำปี 2563  เมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2563  ประกาศใช้ เมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2563 

4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2  
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  เมือ่วันที่  12 พฤษภาคม 2563  ประกาศใช้ เมื่อวันที่  12 พฤษภาคม 2563 
 
 

5. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1  



๑๗ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  ๒๕๖4) 

ประจำปี 2564  เมือ่วันที่  11 กุมภาพันธ์  2564  ประกาศใช้ เมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ์  2564 
6. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ครั้งที่ 1  ประจำปี 2564  เมื่อวันที่  25 มิถุนายน 2564  ประกาศใช้ เมื่อวันที่  25 มิถุนายน 2564 

 



๑๘ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  ๒๕๖4) 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565)  ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 

1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  1  ประจำปี 2564  เมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2564  ประกาศใช้ เมื่อวันที่  
11  กุมภาพันธ์  2564   

สรุปโครงการ ตาม แบบ ผ.01 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน            

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา - - - - - - 23 9,191,600 7 16,409,900 

รวม - - - - - - 23 9,191,600 30 16,409,900 

 
ผลการติดตามและประเมินผล พบว่า  
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

จำนวน 23 โครงการ งบประมาณรวม 9,191,600.- บาท  ที่มีนำไปจัดสรรงบประมาณดำเนินการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยม้า ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เป็นโครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ที่มี
ความจำเป็นต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนที่ผ่านการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลครบทุกหมู่บ้านทุกโครงการ และ
เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดแพร่ ครบทุกโครงการ เรียบร้อยแล้ว   

สรุปผลการติดตามและการประเมินผล พบว่า มีการดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า    
คิดเป็นร้อยละ 100  แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดแพร่ สรุปผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีประสิทธิภาพ แต่ไม่เกิดประสิทธิผล 



๑๙ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  ๒๕๖4) 

สรุปโครงการ ตาม แบบ ผ.02/1 

 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 8 10,350,000.00 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน           

    แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา       23 9,191,600 7 16,409,900 

รวม 
      

23 9,191,600 7 16,409,900 

 
 
ผลการติดตามและประเมินผล พบว่า  
- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จากจังหวัดแพร่ 
ผลการดำเนินการ พบว่า การประสานโครงการได้รับการสนับสนุนและดำเนินการให้จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และจังหวัดแพร่ ครบทุกโครงการและมี

การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว   

สรุปผลการติดตามและการประเมินผล พบว่า มีการประสานงานนำเสนอโครงการ การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นครบทุกโครงการ   
คิดเป็นร้อยละ 100 

จากการติดตามประเมินผลการประสานงานโครงการที่เกินศักยภาพ พบว่า โครงการที่นำเสนอไปไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดแพร่ จึงไม่เกิดผล
สำเร็จ ไม่มีประสิทธิผลในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 



๒๐ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  ๒๕๖4) 

2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2564  
ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2564  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2564 
ประกาศใช้ เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2564   

สรุปโครงการ ตาม แบบ ผ.01 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน จำนวน จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ   
1. ด้านเศรษฐกิจ           

  (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

        1 140000.00 

2. ด้านการเมืองการปกครองและ
การบริหารจัดการที่ด ี

          

(1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป         1 710,000.00 

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

          

1) (แผนงานการเกษตร         2 160,000.00 

3. ด้านการศึกษา ศาสนา
ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น กีฬา
และนันทนาการ 

          

(1) แผนงานการศึกษา         2 1,865,000.00 

(2) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ  

        8 172,000.00 

4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน           



๒๑ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  ๒๕๖4) 

  (1) แผนงานเคหะและชุมชน        4 215,500.00 13 3,354,345.00 

  (2) แผนงานอุตสาหกรรมและ
โยธา 

      3 463,536.00 9 1,601,100.00 

รวม 
      

7 679,036.00 46 8,002,445.00 

 
ตามแบบ ผ.01  ดังนี้  

1. เพ่ิมเติมแผน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  จำนวน  7 โครงการ ๆ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 679,036 บาท 
ผลการดำเนินการได้มีการดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว   
2. เพ่ิมเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 46 โครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,002,445,00.- บาท   
สรุปผลการติดตามและการประเมินผล พบว่า มีการดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 



๒๒ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  ๒๕๖4) 

การจัดทำงบประมาณ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  ได้จัดทำงบประมาณเพ่ือดำเนินการตามยุทธศาสตร์และ
แผนงาน  ประกอบด้วย  โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
จำนวน  85 โครงการ   งบประมาณ  24,556,237.45 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 

1. ด้านเศรษฐกิจ 5 210,000.00 

2. ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ 3 194,000.00 

3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  28 5,561,300.00 

4. ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 22 16,062,03645 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 135,000.00 

6. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ 

22 2,393,901.00 

รวม 85 24,556,237.45 

 
ผลการดำเนินงาน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ได้อนุมัติโครงการและอนุมัติงบประมาณให้มีการดำเนินงานตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564   จำนวน 76  โครงการ/กิจกรรม      
เบิกจ่ายจริงเป็นจำนวนเงิน  22,951,755.36 บาท     สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายท้ังสิ้น 
1. ด้านเศรษฐกิจ 5 197,466.00 

2. ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ 1 14,000.00 

3. ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน  27 4,954,362.81 

4. ด้านทรัพยากรมนษุย์และสังคม 18 15,662,141.45 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 123,791.00 

6. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนนัทนาการ 

20 1,999,994.10 

รวม 76 22,951,755.36 

สรุปผลการติดตามและการประเมินผล พบว่า การดำเนินการงบประมาณเป็นไปตามแผนข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีจำนวน 85  
โครงการ ได้ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณจริง จำนวน 76 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.41 
 

 
 



๒๓ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  ๒๕๖4) 

ส่วนที่ 3  
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

 
สรุปโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

อนุมัต ิ
(บาท 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ  
คงเหลือ 
(บาท) 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง    
1 โครงการ/กิจกรรมส่งเสรมิอาชีพให้แก่ประชาชน

ตำบลห้วยม้า 
10,000.00 9,935.00 65.00 

2 อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลห้วยม้า  
หมู่ที่ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 
ตามโครงการอบรมและส่งเสริมการเย็บถุงย่าม/ปัก
ตกแต่งด้วยมือ กลุม่สตรีแม่บ้านตำบลห้วยมา้ 

100,000.00 100,000.00 0.00 

2 อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลห้วยม้า  
หมู่ที่ 4, 8, 10, 12 ตามโครงการส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มสตรดี้านการพัฒนาอาชีพผ้ามดัย้อม 

40,000.00 40,000.00 0.00 

 แผนงานการเกษตร    
3 โครงการฝึกอบรมการส่งเสรมิเกษตรกรทำปุ๋ยหมัก

และปุ๋ยอินทรยี์ชีวภาพเพื่อลดต้นทุนในการผลติ 
20,000.00 19,151.00 849.00 

4 โครงการกิกรรมดำเนินตามแนวทางพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000.00 19,000.00 1,000.00 

5 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 20,000.00 9,380.00 10,620.00 
 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

อนุมัต ิ
(บาท 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ  
คงเหลือ 
(บาท) 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป    
1 ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือ

พัฒนาองค์กรของ อบต.ห้วยม้า 
20,000.00 14,000.00 6,000.00 

2 ค่าจ้างรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564  
ของ อบต.ห้วยม้า 

30,000.00 0.00 30,000.00 

 แผนงานบริหารงานคลัง    
3 โครงการจดัทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

(เพิ่มเติม) ประจำปี 2564 
20,000.00 0.00 20,000.00 



๒๔ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  ๒๕๖4) 

3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

อนุมัติ 
(บาท 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ  
คงเหลือ 
(บาท) 

 แผนงานเคหะและชมุชน    
1 อุดหนุนสถานสีูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งล้อม หมู่ท่ี 9  100,000.00 2,262.81 97,737.19 
2 จ้างเหมาปรบัปรุงระบบเสยีงตามสาย (หอกระจาย

ข่าว) หมู่ที่ 10  
50,000.00 49,800.00 200.00 

3 โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 3 สายทางบ้านนางรัชนี
วรรณ  โฮชิ ถึง บ้านนางพร  ตุ้ยดา  

250,000.00 250,000.00 0.00 

4 โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 7  ถนนสายทางวัดห้วยหอย
ดอยมงคล ถึง บ้านนายประยูร ทนันชัย 

250,000.00 250,000.00 0.00 

6 โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 8 สายทางบ้านนางอรนพ  
เชียงเนาว์ ถึง สะพานข้ามลำนำ้แม่หล่าย  

263,000.00 263,000.00 0.00 

7 โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 4 (จำนวน 2 สายทาง) 

1. สายทางเข้าสู่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
2. สายทางบ้านนางสมหมาย  ศภุวาสโสภณ 

110,900.00 110,900.00 0.00 

8 โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ข้างอาคาร อบต.ห้วยม้า  

31,000.00 31,000.00 0.00 

9 โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
ด้านหน้าห้องกิจการสภา อบต.ห้วยม้า  

14,000.00 14,000.00 500.00 

10 โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยม้า (ห้องสำนักปลัดและห้องกองคลัง) 

798,000.00 600,000.00 198,000.00 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 7  สายทางบ้านนายองค์การ ป้อมรบ  
ถึง ปากทางเข้าบ้านห้วยหอย  

65,000.00 65,000.00 0.00 

 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา    
12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 

แบบมีฝาปดิ และวางท่อ คสล. หมู่ที่ 13  
117,300.00 117,300.00 0.00 

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แบบมีฝาปดิ และวางท่อ คสล. หมู่ที1่4  
 

250,000.00 250,000.00 0.00 

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริ 
มเหล็ก แบบมีฝาปดิ และวางท่อ คสล. หมู่ที ่5  

250,000.00 249,500.00 500.00 

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แบบมีฝาปดิ หมู่ที่ 6 
 

250,000.00 249,500.00 500.00 

 



๒๕ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  ๒๕๖4) 

 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

อนุมัต ิ
(บาท 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ  
คงเหลือ 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แบบไม่มฝีาปิด หมู่ที่ 10  

250,000.00 249,700.00 300.00 

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แบบไม่มฝีาปิด หมู่ที่ 12 

250,000.00 249,800.00 20.00 

18 จ้างเหมาทำเหล็กดดัหน้าตา่งห้องกิจการสภา อบต.
ห้วยม้า 

24,500.00 24,500.00 0.00 

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แบบไม่มฝีาปิด หมู่ที่ 9  

250,000.00 249,700.00 300.00 

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แบบไม่มฝีาปิด หมู่ที่ 1 

250,000.00 249,500.00 500.00 

22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 4 

139,300.00 139,300.00 0.00 

23 โครงการปรับปรุงรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบไม่มฝีาปิด เสริมขอบรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 
12 สายลำเหมืองแตเ้ก๊ามื่น 

77,600.00 77,600.00 0.00 

24 โครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 13  
 

132,700.00 0.00 132,700.00 

25 โครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวปอ้งกันตลิ่งพัง  
สายลำห้วยจำฝาง หมู่ที่ 5  

140,000.00 14,000.00 0.00 

26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก แบบไมม่ีฝาปิด สายลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 5 

499,500.00 499,500.00 0.00 

27 โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่ 7, 11, 13 สายลำเหมืองชาญชัย 

498,500.00 498,500.00 0.00 

28 โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 2   

250,000.00 249,800.00 200.00 

 
5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

อนุมัต ิ
(บาท 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ  
คงเหลือ 
(บาท) 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน    
1 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมคัร 

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลห้วยม้า 
ประจำปี 2564 

10,000.00 0.00 10,000.00 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการปฏิบัต ิ
หน้าท่ีของอาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน (อปพร.) 
ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 

5,000.00 4,950.00 5.00 



๒๖ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  ๒๕๖4) 

 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

อนุมัต ิ
(บาท 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ  
คงเหลือ 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการปฏิบัต ิ
หน้าท่ีของอาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน (อปพร.) 
ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2564 

5,000.00 4,860.00 140 

4 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ  
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  
ตามโครงการจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(อ.เมืองแพร่) 

9,00.00 9,00.00 0.00 

5 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบัต ิ
 

50,000.00 45,260.00 4,740.00 

 แผนงานสาธารณสุข    
6 การสำรวจข้อมูลจำนวนสตัว์และขึน้ทะเบียนสตัว์ ตาม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลักษณอ์ัครราชกุมารี 

3,270.00 3,270.00 0.00 

7 การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมาร ี

20,000.00 19,980.00 20.00 

8 โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรค
ต่างๆ และส่งเสริมสุขภาพอนามยัให้แก่ประชาชน 

20,000.00 20,000.00 0.00 

9 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
 

60,000.00 51,000.00 9,000.00 

10 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับท้องถิ่น
ตำบลห้วยม้า (สป.สช.) 

142,606.45 142,606.45 0.00 

11 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019  ตำบลห้วยม้า  

60,460.00 60,460.00 0.00 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 14 ตำบล

ห้วยม้า ตามโครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุข (หมู่ละ 20,000 บาท) 

280,000.00 280,000.00 0.00 

13 โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ ประจำปี 2564 

20,000.00 11,080.00 8,920.00 

14 โครงการประชาคมหมู่บ้าน การจดัทำ/ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564 

20,000.00 0.00 20,000.00 

15 โครงการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารท้องถิ่น 
ประจำปี 2564 

10,000.00 0.00 10,000.00 



๒๗ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  ๒๕๖4) 

 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

อนุมัต ิ
(บาท 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ  
คงเหลือ 
(บาท) 

16 โครงการประชาคมตำบล การจัดทำ/ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี 2564 

10,000.00 6,730.00 3,270.00 

17 โครงการเสรมิสร้างการทุจริต 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ราชการ  
 

10,000.00 7,545.00 2,455.00 

18 โครงการเสรมิสร้างความรู้เกี่ยวกับ  
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 

10,000.00 0.00 10,000.00 

 งบกลาง    
19 จ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอาย ุ

ภายในตำบลห้วยม้า 
12,125,800.00 12,125,000.00 800.00 

20 จ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับคนพิการหรอืผู้ทุพพลภาพ
ภายในตำบลห้วยม้า 

3,000,000.00 2,677,400.00 322,600.00 

21 จ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์  
ภายในตำบลห้วยม้า 

72,000.00 66,000.00 6,000.00 

22 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ระดับท้องถิ่นตำบลห้วยม้า  

127,000.00 127,000.00 0.00 

 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

อนุมัต ิ
(บาท 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ  
คงเหลือ 
(บาท) 

 แผนงานการเกษตร  
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม ้

   

1 โครงการป้องกันไฟป่าและลดหมอกควัน 
ในพื้นที่ป่าชุมชนและพื้นที่การเกษตร 
ตำบลห้วยม้า 

5,000.00 4,840.00 30.00 

2 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ วันสำคญัต่างๆ  
 

10,000.00 0.00 10,000.00 

3 โครงการฝึกอบรมการส่งเสรมิเกษตรกรทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรยี์
ชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนในการผลติ 

20,000.00 19,151.00 849.00 

4 การจ้างเหมาแผ้วถางลำเหมืองสาธารณะ 
ในตำบลห้วยม้า 

50,000.00 50,000.00 0.00 

5 จ้างเหมาฝั่งกลบขยะมูลฝอย  
ณ สถานท่ีเทกองขยะมลูฝอย อบต.ห้วยม้า 

50,000.00 49,800.00 200.00 

 
 



๒๘ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  ๒๕๖4) 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กฬีาและนันทนาการ 
 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

อนุมัต ิ
(บาท 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ  
คงเหลือ 
(บาท) 

 แผนงานการศึกษา    
1 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 

แยกเป็น 
(1) ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พฒันาเด็ก

เล็ก อบต.ห้วยม้า 
(2) ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า 
(3) ค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า 
(4) ค่าจ้างแม่ครัวประกอบอาหารกลางวัน

สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ห้วยม้า 

(5) การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า 

(6) โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและ
คณะกรรมการบรหิารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ห้วยม้า 

564,850.00 
 
 

453,400.00 
 
 

81,450.00 
 
 

2 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ รถรับ-ส่ง เด็กเล็ก 
และนักเรียน 

(1) เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.ห้วยม้า  

(2) นักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยม้า  
(สุนทรนิวาส) 

(3) นักเรียนของโรงเรียนวัดทุ่งล้อม  
(ทองประชานุเคราะห์) 

119,000.00 92,869.00 26,130.00 

4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
 

20,000.00 17,800.00 2,20.00 

5 โครงการอาหารเสรมิ (นม)  
สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.ห้วยม้า 

114,972.00 164,720.00 0.00 

6 โครงการอาหารเสรมิ (นม)  
สำหรับนักเรียนโรงเรียนประถมศกึษา 
ในเขตตำบลห้วยม้า 

364,079.00 286,665.10 0.00 

7 อุดหนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษาภายในพ้ืนท่ี 
ตำบลห้วยม้า  
- ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน  

760,000.00 721,940.00 38,060.00 

 
 



๒๙ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  ๒๕๖4) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

อนุมัต ิ
(บาท 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ  
คงเหลือ 
(บาท) 

8 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส) 
ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

30,000.00 30,000.00 0.00 

9 อุดหนุนโรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานุกูล) 
ตามโครงการพัฒนาสูค่วามเป็นเลศิด้านวิชาการ 

30,000.00 30,000.00 0.00 

10 อุดหนุนโรงเรียนวัดทุ่งล้อม  
(ทองประชานุเคราะห์) 
ตามโครงการเข้าคา่ยภาษาอังกฤษสู่อาเซียน 

30,000.00 30,000.00 0.00 

11 อุดหนุนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
ตามโครงการนักเรียนดีศรี ม.ว. 

30,000.00 30,000.00 0.00 

12 อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกโรงเรยีน 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา 

10,000.00 10,000.00 0.00 

14 อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยม้า 
 

10,000.00 0.00 10,000.00 

15 โครงการทุนการศึกษาเด็ก นักเรียน นักศึกษา 
และผูด้้อยโอกาส 

100,000.00 100,000.00 0..00 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนนัทนาการ 

   

16 โครงการประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาใน
วันเข้าพรรษา 

10,000.00 9,000.00 1,000.00 

17 โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม สำหรับผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. เจ้าหนา้ที่ อบต. 

10,000.00 0.00 10,000.00 

18 โครงการเข้าวัดปฏิบตัิธรรมปลูกจติสำนึก 15,000.00 15,000.00 0.00 
19 โครงการสืบสายการประดิษฐ์บายศร ี 10,000.00 8,600.00 1,400.00 
20 โครงการพัฒนาศักยภาพผูสู้งอายตุำบลห้วยม้า 10,000.00 0.00 10,000.00 
21 โครงการดนตรเีพื่อสุขภาพสำหรบัประชาชนตำบล

ห้วยม้า 
10,000.00 0.00 10,000.00 

22 โครงการแข่งขันกีฬาตำบลห้วยม้าสัมพันธ์ 
ต้านยาเสพติด ครั้งท่ี 7  

150,000.00 0.00 150,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดำเนินงานโครงการ จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  



๓๐ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  ๒๕๖4) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 
 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

อนุมัต ิ
(บาท 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ  
คงเหลือ 
(บาท) 

 แผนงานเคหะและชมุชน    
1 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน  หมู่ที่ 10 

บ้านปง ตำบลห้วยม้า องค์การบรหิารส่วนตำบล 
ห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  

208,000.00 208,000.00 0.00 

2 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านและขยายเขต
ระบบประปาหมูบ่้าน  หมู่ที่ 11  ตำบลห้วยม้า
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่  
จังหวัดแพร่  

998,900.00 998,500.00 400.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  ๒๕๖4) 
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ส่วนที่ 4 

 
 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่  
จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
การติดตามประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป 
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งนำ้ ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ ดา้นการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ  

20 
(3) 

20 
3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง   
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร  
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ 
และจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น  
การคมนาคมขนสง่ การไฟฟา้ การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร  
การประมง การปศสุัตว์ การบรกิาร การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงงาน ฯลฯ 

(2) 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
เช่น การนบัถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สนิค้าพื้นเมืองและ 
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ  
ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

(8) การสำรวจและการจัดเก็บขอ้มูล เพื่อการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 

(2) 2 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลพฒันาท้องถิ่น 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 (9) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ  

และการดำเนนิการประชุมประชาคมท้องถิ่น   
โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสนิใจ  
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อแก้ปัญหา 
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหนา้ที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์ 
และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง  
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
นโยบายของผูบ้ริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0   

20 
(5) 

17 
5 

(2) การวิเคราะห์การใช้ฝังเมืองหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคบัใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ 
ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 0 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นตน้  

(3) 3 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม่ต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นตน้  

(3) 2 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวยการหรือสิ่งที่เกดขึ้น 
การประดิษฐ์ที่มผีลต่อสิ่งแวดลอ้มและการพัฒนา 

(3) 3 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบนัและจัดการพัฒนาในอนาคต 
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
ส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง 
W-weakness (จุดอ่อน) O-opportunity (โอกาส) 
และ T-Threat (อุปสรรค)  

(3) 3 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร ์
    3.1 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพของสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพฒันาที่สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงรัฐประชารัฐและ
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0    

60 
(10) 

60 
10 

    3.2 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็ปัญหาการพฒันา
และแนวทางพฒันาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10) 10 

    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์พฒันาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี และ  
Thailand 4.0 

(10) 10 

    3.4 วิสัยทัศน ์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สัมพันธ์กบัโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 5 

   3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำ
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จะนำไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งทีจ่ะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์
นั้น 

(5) 5 

    3.6 เป้าประสงค์ของ 
แต่ละประเดน็ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความ
สอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยทุธ์ที่จะเกิดขึ้น  
มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีช่ัดเจน  

(5) 5 

    3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning) 
 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จรงิ ที่จะนำไปสู่
ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร ์

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
    3.8 แผนงาน 
 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
กำหนดจุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่
เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทีมีความชดัเจน นำไปสู่การ
จัดทำโครงการพฒันาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลา่ว  

(5) 5 

   3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสูก่ารพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าติด  
20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และ Thailand 4.0 แผนพฒันาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 100 
 
 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 65 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 10 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 10 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 10 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5) 5 
   3.5 กลยุทธ ์ (5) 5 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 5 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 5 
   3.8 แผนงาน (5) 5 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 5 

รวมคะแนน 100 100 
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
1. สรปุสถานการณ ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได ้(ใช้การวิเคราะห์  SWOT  Analysis /Demand 
(Demand Analysis)/Global และ Trend ปัจจัย และ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย 
ต้องประกอบด้วย การศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

10 10 

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลตินั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่
ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไวเ้ท่าไหร่ จำนวนท่ีไม่สามารถ
ดำเนินการไดม้ีจำนวนเท่าไหร่  สามารถอธิบายได้ตามหลัก 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าท่ีที่ได้กำหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปรมิาณ (Quantitative) 

10 10 

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ 
การนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนท่ีนัน้ ๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหนาที่หรือไม่  ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิงของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบตัิราชการตามทีไ่ดร้ับงบประมาณมา
ดำเนินการ  รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคณุภพ (Qualitative)  

10 10 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดขึน้จากด้านต่าง ๆ มคีวาม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่าง ๆ จนนำไปสู่การจดัทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ SWOT 
Analysis /Demand (Demand Analysis/ Global 
Demand/Trend  หรือหลักการบูรณาการ Integration กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลกัประชารัฐ 

10 10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
5. โครงการพัฒนา 
   5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
    
    
   

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลตุามวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ 
ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรือ่งใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
5 

59 
5 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตผุล วิธีการดำเนนิงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) มีความชัดเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณ 
ได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากได้เกดิขึ้นในอนาคต เป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบจุำนวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคือ
อะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่า โครงการนี้จะทำทีไ่หน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมือ่ไร  ใครคือกลุม่เป้าหมายของ
โครงการ หากลุ่มเปา้หมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
อกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุม่เป้าหมายรอง 

5 5 

5.4 โครงการ มคีวาม
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี

โครงการมคีวามสอดคล้อง (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุถลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกดิความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 5 

5.5 เป้าหมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความสอด
ล้อมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12  โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสยัทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกดิผลสมัฤทธ์ิ
อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏริูประบบเพื่อสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) 
การรองรับการเช่ือมโยงภมูิภาคและความเป็นเมือง (5) การสรา้ง
ความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหาราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

5 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
5.6 โครงการ มคีวาม
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based  Economy หรือเศรษฐกิจ 
ที่ขับเคลื่อนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น  (1) เปลี่ยนจาก 
การผลิตสิ้นค้าโภคภณัฑไ์ปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจาก 
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน 
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  (3) เปลี่ยน 
จากการเน้นภาคการผลติสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
รวมถึงโครงการทีเ่ติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคดิสรา้งสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวจิัยและพัฒนาแล้ว 
ต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ  

5 4 

5.7 โครงการ มคีวาม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่น มีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด  ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใด ส่วนหนึ่งออกจากกันได้  นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ได้กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 5 

5.8 โครงการแกไ้ขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทชาติ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5 4 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ 
ในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)   
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 5 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ ์

5 5 

5.11 มีการกำหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 

มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 
ที่สามารถวดัได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล(effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้เช่น การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่
เกิดขึ้น สิ่งท่ีไดร้ับ (การคาดการณ ์คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 
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การติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้
1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 10 
   1. ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 
   2. กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 
   3. เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

5 5 

   4. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 5 
   5. เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

5 5 

   6. โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 5 
   7. โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 5 
   8. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

5 5 

   9. งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 5 
   10. มีการประมาณการราคาถูกต้องตามวิธีการงบประมาณ 5 5 
   11. มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 5 

   12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 5 
รวมคะแนน 100 100 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตังไว้ การได้ผลหรือผลทีเ่กิดขึน้
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบสุิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สดุและสามารถปฏิบตัิได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล 
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) สง่ผลต่อการบ่งบอกเวลาให ้

5 5 

รวมคะแนน 100 99 
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ส่วนที ่ 5 
 
 

 
 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2  และข้อ ๑3  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี  
ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ  ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการ
ประชาชน  เพ่ือให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการ
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผล
การบริหารงาน ทั้งนี ้ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน ๒๕๖4) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุ
เป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ในระบบ e-plan  และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงาน e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 (๑ ตุลาคม 2563  – ๓๐  กันยายน ๒๕๖๔) 

(www.dla.go.th) 

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

 

http://www.dla.go.th/

