
ส่วนที่ 1 
บทน า 

การติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการ
ติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่
ได้วางเอาไว้หรือไม่ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 13 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโน จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน การจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มาเพ่ือให้ประชาชนในเขตต าบล
ห้วยป่าหวายทราบโดยทั่วกันต่อไป                                                                                                                                                                 

1.จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
1.1 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตาม

ที่ตั้งไว้ 
1.2 เพ่ือให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่มาแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการ

และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด 
1.3 เพ่ือให้ข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไปซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถน ามาปรับปรุง

แก้ไขขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการด าเนินโครงการได้ 

2. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล 
2.1ความส าคัญของการติดตาม การติดตามเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่การติดตามหมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีด าเนินงานหากไม่มี
ระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ก าหนด
กลุ่มเป้าหมายหลักการของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุม
คุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือ
ระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ในทางตรงกันข้ามหากระบบมีการติดตามที่
ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่นการใช้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนะ
แนวทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมายการติดตามดู
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 
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2.2 ความส าคัญของการประเมินผล การประเมินผลนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ
เช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการขยายขอบเขตหรือการยุติ
การด าเนินงานซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าแผนงานที่
ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไรอันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไรน าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใดซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ(Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจในการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯนอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจ
อย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรงเชื่อถือได้ 

 
3 .การน าแผนไปสู่การปฏิบัติการติดตามและประเมินผล 

3.1 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ–เป็นการน าแผนงานหรือโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ด าเนินการให้เกิดผลโดยก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและวิธีปฏิบัติการ 

3.2 การติดตาม - เป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการด าเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือโครงการตาม
แผนพัฒนาว่าได้มีการปฏิบัติตามชิ้นงานกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผนงานหรือโครงการการใช้งบประมาณ
เป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใดอยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ก าหนดหรือไม่ 

3.3 การประเมินผล – เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบว่าแผนงานหรือโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่อยู่ในระดับใดหรือกล่าวคือเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือระดับการบรรลุวัตถุประสงค์
ของการน าแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่2 
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลห้วยป่าหวายได้ด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548หมวด  6 การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผู้บริหารเทศบาลต าบลห้วยป่าหวายได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาเพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลห้วยป่าหวายเพ่ือให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดท ารายงานการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการพัฒนาต าบลและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเอง จ านวนสามคนกรรมการ 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคนกรรมการ 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคนกรรมการ 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคนกรรมการ 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคนกรรมการ 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

คนหนึ่งท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ข้อ 13 ให้ยกเลิกข้อความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ภายใน
เดอืนธันวาคม ของทุกปีทั้งนี้ 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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วิธีการติดตามและประเมินผล 
1. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงาน

ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ใน
แผนด าเนินการประจ าปี พ.ศ.2563 และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานจะได้พิจารณา
แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่างๆส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีการติดตามด าเนินงานโดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลห้วยป่าหวาย ติดตาม 
การใช้งบประมาณและด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
พร้อมทั้งจ านวนงบประมาณที่ใช้จริง 1 ตุลาคม 2562 – 30กันยายน 2563 

และสรุปเป็นผลด าเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบาย เทศบาลต าบล       
ห้วยป่าหวายเสนอผู้บริหารเทศบาลต าบลห้วยป่าหวาย 

2. การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
2.1 การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความส าเร็จในการ

ด าเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ ส าหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มี
การประเมินผลความส าเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการด าเนินการใน
ภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการ
ด าเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป 

2.2 การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความส าเร็จ
ในการด าเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และน าเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลต่อไป 

3. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3.1 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ–เป็นการน าแผนงานหรือโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นไปด าเนินการให้เกิดผลโดยก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและวิธีปฏิบัติการ 
 3.2 การติดตาม - เป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการด าเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือ

โครงการตามแผนพัฒนาว่าได้มีการปฏิบัติตามชิ้นงานกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผนงานหรือโครงการการใช้
งบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใดอยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ก าหนดหรือไม่ 

 3.3 การประเมินผล – เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบว่าแผนงานหรือโครงการที่น าไปสู่การ
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อยู่ในระดับใดหรือกล่าวคือเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือระดับการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการน าแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่3 
ผลการพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยป่าหวายประจ าปี   2563 

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 

การติดตาม 
 
 การติดตามการวางแผนพัฒนาและการจัดท างบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลต าบลห้วยป่าหวาย ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เป็น
กรอบในการด าเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้
สอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาที่มีเป้าหมาย
ด าเนินการในปี 2563 ไว้ จ านวน 120 โครงการ  
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แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
ค าชี้แจง :  แบบที่ 1    เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  
โดยจัดท าการประเมินและรายงานทุกครั้ง     หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
แบบการประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยป่าหวาย (พ.ศ.2561-2565) 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนท้องถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการจัดท าแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT) เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบาลต าบลห้วยป่าหวาย 
2. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
    
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาส่ีปี 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565)  

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1  
76 

 

 
33,985,636 

 
98 37,444,340 

 
72 

 
25,952,480 

 
58 

 
17,039,000 164 

139,721,7
60 

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 67 

 
11,284,90

0 
 

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

2 200,000 2 200,000 2 250,000       2 250,000 87  5,450,000 

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

16 5,440,000 14 5,682,600 46 8,771,500 38 5,945,000 237 
71,281,73

0 
5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 188 

43,100,70
0 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 
94 39,625,636 114 43,326,940 120 34,973,980 98 23,234,000 891 

702,285,0
90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
 

 
 

*คิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
**คิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการในแผนด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวนโครงการใน
แผนด าเนินงาน 

จ านวนโครงการที่
แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการที่
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ* จ านวน ร้อยละ** จ านวน ร้อยละ** 
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 72 

 60.00 34 28.33 15 32.61 19 41.30 

2.การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

0 0 0 0 0 0 - - 

3.การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

2 1.67 2 1.67 1 2.17 1 2.17 

4.การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่
การบริหารจัดการที่ด ี

46 38.33 10 8.33 6 13.04 4 8.70 

5.การส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวม 120 100 46 38.33 22 47.82 24 52.17 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
กับโครงการที่ปรากฏในแผนด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 

0 2 

46 

0 

34 
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ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ยทุธศาสตร์ท่ี 5 

จ านวนโครงการท่ีปรากฏในแผนพฒันาท้องถ่ิน จ านวนโครงการท่ีปรากฏในแผนด าเนินงาน 
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5. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี  2563  ข้อมูลจากระบบ e-plan      
โครงการที่มีการเบิกจ่ายและด าเนินโครงการแล้ว จ านวน 22 โครงการ จ านวนเงิน 4,038,935.25

บาท   สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
เงินงบประมาณปกติ เงินสะสม รวม 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

3,564,679.66 88.26 - - 3,564,679.66 88.26 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

0 0 - - 0 0 

3.ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

198,850 4.92 - - 198,850 4.92 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
และบุคลากรสู่การบริหาร
จัดการที่ดี 

275,405.59 6.82 - - 275,405.59 6.82 

5.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

0 0 - - 0 0 

รวม 4,038,935.25 100 - - 4,038,935.25 100 
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รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2563 

เทศบาลต าบลห้วยป่าหวาย 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม  

เทศบัญญัติ 
ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

1.โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร
พอเพียง 

10,000 10,000 10,000 0 

 2.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

10,000 10,000 10,000 0 

 3.โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

50,000 50,000 50,000 0 

 4.โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

20,000 13,500 13,500 6,500 

 5.เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับต าบล 

120,000 116,662.50 116,662.50 3,337.50 

 6.โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

(จัดซื้อวัคซีน) ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

80,000 53,010 53,010 26,990 

 7.โครงการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม 

10,000 9,990 9,990 10 
 

 8.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ที่ 1 ปากทางเข้าวัดหนอง

คล้า-สายหน้าวัดหนองคล้า 

750,000 528,000 0 222,000 

 9.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
คสล.สายบ้านนายยัน บุญญา  

หมู่ที่ 8 

324,000 237,000 0 87,000 

 
 

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม  
เทศบัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

 10.อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค 650,500 422,752.86 422,752.86 227,747.14 
 11.อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค 650,500 422,752.86 422,752.86 227,747.14 
 12.อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค 650,500 422,752.86 422,752.86 227,747.14 



 13.อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค 650,500 422,752.86 422,752.86 227,747.14 
 14.อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค 650,500 422,752.86 422,752.86 227,747.14 
 15.อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค 650,500 422,752.86 422,752.86 227,747.14 

การพัฒนาการ
บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

- - - - - 

การส่งเสริมอนุรักษ์
และฟ้ืนฟู

ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

16.โครงการแข่งขันกีฬาต าบลห้วย
ปุาหวายต้านภัยยาเสพติด 

200,000 198,850 198,850 1,150 

การพัฒนาองค์กร
และบุคลากรสู่การ
บริหารจัดการที่ดี 

17.โครงการสนับสนุนการ
บริหารงานของสถานที่กลาง (ศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

25,000 24,182.45 24,182.45 817.55 

 18.โครงการวันเด็ก 60,000 58,600 58,600 1,400 
 19.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 66,700 51,148.14 51,148.14 15,551.86 
 20.โครงการประชุมประชาคม

หมู่บ้านและประชุมประชาคม
ต าบล 

20,000 15,600 15,600 4,400 

 21.โครงการจ้างเหมากั้นห้อง
กระจกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

75,000 75,000 75,000 0 

 22.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาล

ต าบลห้วยปุาหวาย 

60,000 50,875 50,875 9,125 

การส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

- - - - - 

รวม 5,783,700 4,038,935.25 3,273,935.25 1,744,764.25 
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
6.โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายไปแล้ว 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี

30,700 - - 30,700 30,700 
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สารสนเทศ DLTV 
      
 
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน      

เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563 ตามแผนพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ได้บรรจุโครงการไว้มาก
จึงท าให้งบประมาณไม่เพียงพอและการน าแผนไปสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารไม่สามารถที่จะ
ด าเนินการได้ท้ังหมดของแผนพัฒนาฯที่ได้บรรจุโครงการไว้ตามแผนฯ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ในปีที่ผ่านมาได้บรรจุโครงการพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้มากเกินไปจึงท าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ครบตามแผนพัฒนางบประมาณมีจ ากัดในการจัดท าแผนพัฒนาครั้งต่อไปเห็นควรบรรจุโครงการ
ในแผนพัฒนาตามงบประมาณที่มีอยู่หรือใกล้เคียงกับจ านวนงบประมาณที่ได้รับเพราะแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสามารถปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมได้ตลอดทั้งปีถ้ามีงบประมาณเพ่ิมเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ
หน่วยงานอื่น 
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ค าชี้แจง: แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลห้วยป่าหวาย ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละครั้งภายในเดือน
ตุลาคม    ของทุกปี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลห้วยป่าหวาย  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน……………ตุลาคม  2563……………………………………………………. 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2563 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนด าเนินการ 

แบบท่ี 3/1แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 



 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ทีป่รากฏในแผน

ด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1การพัฒนาคุณภาพชีวิต 72 34 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

0 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
สู่การบริหารจัดการที่ดี 

46 10 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

0 0 

รวม 120 46 
 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
จ านวน 72 โครงการ ที่ได้ปฏิบัติจ านวน 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.22 ของโครงการในยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) จ านวน 0 โครงการ ที่ได้ปฏิบัติจ านวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ของโครงการใน
ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น    มี
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จ านวน 2 โครงการ ที่ได้ปฏิบัติ 2  โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 100 ของโครงการในยุทธศาสตร์ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี มีโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จ านวน 46 โครงการ ที่ได้ปฏิบัติ 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.74 ของ
โครงการในยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  จ านวน 0 โครงการ ที่ได้ปฏิบัติ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ของโครงการในยุทธศาสตร์ 
  
 สรุป 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   ของเทศบาลต าบลห้วยป่าหวาย 
ตามที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน บรรจุโครงการไว้จ านวน 120 โครงการ สามารถน าโครงการมาบรรจุ



ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน  46 โครงการ โดยคิดเป็น    
ร้อยละของโครงการที่ด าเนินงานส าเร็จตามแผนปี 2563 =  38.33% 
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 เทศบาลต าบลห้วยป่าหวาย ได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลห้วยป่าหวาย โดยสุ่มให้ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลห้วยป่าหวาย จ านวน 14 หมู่บ้าน แจก
แบบสอบถามหมู่บ้านละ 5 ชุด รวมเป็นจ านวน 70 ชุด กรอกแบบประเมิน ตามแบบที่  3/2 แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และ แบบที่ 3/3 แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 

โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จ านวน 70 ชุด 



 เพศ  -ชาย จ านวน  34  คน 
   -หญิง จ านวน  36  คน 
 อายุ  -ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 5 คน  -20-30ปี  จ านวน 13 คน  

-31-40ปี จ านวน 18 คน  -41-50ปี   จ านวน  23 คน 
-51-60ปี จ านวน  10 คน  -มากกว่า 60 ปี จ านวน  1 คน 

การศึกษา -ประถมศึกษา จ านวน  23 คน  -มัธยมศึกษา/เทียบเท่า จ านวน 21 คน 
   -อนุปริญญา/เทียบเท่า จ านวน 5 คน -ปริญญาตรี  จ านวน  14 คน 
   -สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน  0 คน  -อ่ืนๆ  จ านวน 7 คน 
อาชีพ  -รับราชการ  จ านวน  6  คน  -เอกชน/รัฐวิสาหกิจฯ จ านวน  15 คน 
   -ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน 9 คน -รับจ้าง จ านวน 7 คน 
   -นักเรียน/นักศึกษา  จ านวน 10 คน -เกษตรกร จ านวน 23 คน 
   -อ่ืนๆระบ.ุ... จ านวน 0 คน 

ประเด็น พอใจ
มาก 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

พอใจ 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่พอใจ 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

28 40.00 34 48.57 8 11.43 

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชนรับรู้ข้อมลูของ
โครงการ/กิจกรรม 

26 37.14 38 54.29 6 8.57 

3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็น
ในโครงการ / กิจกรรม 

25 35.71 39 55.72 6 8.57 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / 
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

24 34.29 43 61.43 3 4.28 

5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 26 37.14 36 51.43 8 11.43 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 27 38.57 40 57.14 3 4.29 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

27 38.57 42 60.00 1 1.43 

8) การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

27 38.57 38 54.29 5 7.14 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนิน
โครงการ /กจิกรรม 

27 38.57 38 54.29 5 7.14 
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ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ของเทศบาลต าบลห้วยป่าหวาย มีจ านวนหัวข้อ
ประเด็นทั้ง 9 ข้อ ดังนี้ 
 พอใจมาก ร้อยละ  33.33 
 พอใจ  ร้อยละ  50.11 
 ไม่พอใจ  ร้อยละ  16.56 

   
ค่าคะแนนความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม ร้อยละ 76.67 
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แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                ในภาพรวม 

โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จ านวน 70 ชุด 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑.  จ านวนประชากรที่ท าแบบประเมิน   จ านวน   7๐   คน 
  ๑.๑  เพศ   ชาย จ านวน  ๔3   คน  

๑.๒  เพศ   หญิง    จ านวน   57   คน   
 

๒.  อายุ 



๒.๑   ต่ ากว่า  ๒0  ป ี    จ านวน   6  คน   
  ๒.๒  ระหว่าง  ๒0 - 3๐  ปี  จ านวน   15 คน   
  ๒.๓  ระหว่าง  3๑ - 4๐  ปี  จ านวน   16 คน  
  ๒.๔  ระหว่าง  41-50  ปี     จ านวน  21 คน 
  2.5  ระหว่าง  51-60   จ านวน  25 คน 
  2.6  มากกว่า 60 ปี   จ านวน  17 คน   
 
 

๓.  การศึกษา 
  ๓.๑ ประถมศึกษา   จ านวน      20 คน   
  ๓.๒  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า         จ านวน  37 คน  
  3.3  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  จ านวน  21 คน   
  ๓.4  ปริญญาตรี       จ านวน        17 คน    
  ๓.5  สูงกว่าปริญญาตรี      จ านวน   5    คน 
  3.6  อื่นๆ    จ านวน  - คน 
    

๔.  อาชีพ 
  ๔.๑  รับราชการ    จ านวน  9 คน  
  ๔.๒  เอกชน/รัฐวิสาหกิจฯ  จ านวน  20 คน 
  ๔.๓  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน  11 คน 
  ๔.๔  รับจ้าง    จ านวน  25 คน 
  4.5  นักเรียน/นักศึกษา   จ านวน  6 คน 
  4.6  เกษตร    จ านวน  29 คน 
  ๔.๕  อ่ืนๆ    จ านวน  - คน 
 
 


