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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค"กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  

หมวด ๖  ข�อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค"กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข�อ ๑๓  และข�อ ๑๔ (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2561 ข�อ 12 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด�วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ"  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทาง
และหลักเกณฑ"การจัด ทําและประสานแผนพัฒนาสามปCขององค"กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ"การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปCขององค"กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ได�กําหนดให�องค"กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  จะต�องดําเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4)  และการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 – 
๒๕๖4)  เพ่ือความสอดคล�องของยุทธศาสตร"และโครงการ    

ดังนั้น  เพ่ือให�การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค"การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  เปIนไปด�วย
ความถูกต�องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล�าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค"การบริหารส�วนตําบลโพนแพง จึงได�ดําเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร"การพัฒนา (พ.ศ.๒๕614 
๒๕๖๓)  และการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความ
สอดคล�องของยุทธศาสตร"และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)     

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด�วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ"  ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ"การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปCขององค"กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๔  
แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร"การพัฒนาการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท�องถ่ิน ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  ให�เปIนหน�าท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน   

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท�องถ่ิน  ให�ดําเนินการให�แล�วเสร็จภายใน 4๕ วัน นับแต�วันประกาศใช�
แผนพัฒนาท�องถ่ิน และดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดไว�ตามนัยหนังสือดังกล�าวข�างต�นและเอกสารคําอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งท่ีส�งมาด�วย ๔   

(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  คณะกรรมการฯ สามารถนําเอาผลการวัดคุณภาพของ
แผนมาใช�เปIนกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินได�ตามความเหมาะสม เพ่ือรวบรวม
รายงานให�ผู�บริหารทราบ และเปIนข�อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินต�อไป    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค"การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  ได�ดําเนินการวัด
คุณภาพแผนยุทธศาสตร"การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  ภายใน 4๕ วัน  นับแต�วันประกาศใช�แผนยุทธศาสตร"
ดังกล�าว โดยได�ดําเนินการวัดคุณภาพแผน  เม่ือวันท่ี  9  ตุลาคม  ๒๕61  เวลา 09.3๐ น. ณ ห�องประชุมองค"การ
บริหารส�วนตําบลโพนแพง  ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผน      
มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
 
 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคณุภาพแผนพฒันาท้องถิ�น 
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การประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 
ขององค�การบริหารส/วนตําบลโพนแพง 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได6 

๑.  ข6อมูลสภาพท่ัวไปขององค�กรปกครองส/วนท6องถ่ิน ๑๐ 10 
๒.  การวิเคราะห�สภาวการณ�และศักยภาพ ๒๕ 20 
๓.  ยุทธศาสตร� ประกอบด6วย ๖๕ 63 
3.1 ยุทธศาสตร"ขององค"กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (10) (9) 
3.2 ยุทธศาสตร"ขององค"กรปกครองส�วนในเขตจังหวัด        ( 10) (10) 
3.3 ยุทธศาสตร"จังหวัด         (10) (9) 
๓.4  วสิัยทัศน" (๕) (5) 
๓.5  พันธกิจ (๕) (5) 
๓.6  ประเด็นยุทธศาสตร" (5) (5) 
๓.7  เปSาประสงค"ของแต�ละยุทธศาสตร" (๕) (5) 
๓.8  ตัวชี้วัดและค�าเปSาหมายของแต�ละประเด็นยุทธศาสตร" (๕) (5) 
๓.9  กลยุทธ"ของแต�ละประเด็นยุทธศาสตร" (5) (5) 
๓.10 บัญชีรายการชุดโครงการของแต�ละประเด็นยุทธศาสตร" (๕) (5) 

รวม ๑๐๐ 93 
 

๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความ
สอดคล6องของยุทธศาสตร�และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ"การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปCขององค"กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๒  
หน�า ๒๐  ข�อ ๔.๓  วรรค ๓  ให�ใช�แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ"ท่ีกําหนดไว�  ซ่ึงเปIนส�วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาโดยดําเนินการให�แล�วเสร็จภายใน ๔๕  วัน นับแต�วันท่ีประกาศใช�แผนพัฒนาสามปC  (แนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามปCเพ่ือความสอดคล�องของยุทธศาสตร"และ
โครงการ) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค"การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  ได�ดําเนินการติดตาม
และประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความสอดคล�องของยุทธศาสตร"และ
โครงการ  ภายใน ๔๕  วัน  นับแต�วันประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ิน  โดยได�ดําเนินการติดตามและประเมินผล  ตาม
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือความสอดคล�องของ
ยุทธศาสตร"และโครงการ  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 
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แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาท6องถ่ิน  

(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) เพ่ือสอดคล6องของยุทธศาสตร�และโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได6 

๑. การสรุปสถานการณ�การพัฒนา   ๑๐ 10 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามป@ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 8 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามป@ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 8 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร�การพัฒนา  ๑๐ 10 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด6วย  ๖๐ 54 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ 5 
   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค"สอดคล�องกับโครงการ  ๕ 5 
   ๕.๓ จํานวนวัตถุประสงค"มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ 3 
   ๕.๔ เปSาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู�การต้ังงบประมาณได�
ถูกต�อง  

๕ 4 

   ๕.๕ เปSาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล�อง ต�อเนื่องกับระยะเวลาปC    
(1 ปC)  

๓ 3 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล�องกับเปSาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ 3 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 3 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ�านมา 1 ปCย�อนหลัง ตามความเปIนจริง  ๓ 3 
   ๕.๘ โครงการแต�ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 1 ปC ทุกโครงการ  ๕ 5 
   ๕.๑๐ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล�องกับวัตถุประสงค"และผลท่ีคาดว�าจะ
ได�รับ  

๕ 4 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได�ถูกต�องตามหลักของการจัดทําโครงการ  ๔ 3 
   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ สอดคล�องกับโครงการ  ๕ 5 
   ๕.๑๓ ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ สอดคล�องกับวัตถุประสงค"   ๕ 5 
   ๕.๑๔ หน�วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล�องกับ แบบ  ๓ 3 

รวม ๑๐๐ 90 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-42- 
 
 

 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค"กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข�อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค"กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข�อ ๑๓  และข�อ ๑๔ (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.  2561  ข�อ 12 (3)  ประกอบกรมส�งเสริมการ
ปกครองท�องถ่ินในฐานะหน�วยงานท่ีมีอํานาจหน�าท่ีส�งเสริมองค"กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�มีการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดียึดหลักธรรมาภิบาล  และปรับระบบการทํางานให�มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความ
ต�องการประชาชน  เพ่ือให�การดําเนินงานมุ�งสู�เปSาหมายดังกล�าว กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินได�ริเริ่มโครงการ
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช�จ�ายงบประมาณขององค"กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน (e-plan) ซ่ึงเปIนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร"ภายใต�แนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต"ใช�อย�าง
เหมาะสม  ให�องค"กรปกครองส�วนท�องถ่ินใช�เปIนข�อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ท้ังนี้ ได�มี
การดําเนินงานมาอย�างต�อเนื่องถึงป̀จจุบัน 

 
 เพ่ือให�ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค"การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ประจําปCงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖1  (ระหว�างเดือนตุลาคม ๒๕60 – เดือนกันยายน ๒๕๖1) เปIนไปด�วย
ความถูกต�องและบรรลุเปSาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข�อสั่งการของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน
ดังกล�าว  องค"การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  จึงได�ดําเนินการนําเข�าข�อมูลแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4) 
ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  ในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค"กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน  (e-plan) และได�นําข�อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค"กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน  (e-plan)  ดังกล�าวมาใช�ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน  ดังนี้ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ
องค�กรปกครองส/วนท6องถ่ิน  (e-plan) ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖1   
(ระหว/างเดือนตุลาคม ๒๕60 – เดือนกันยายน ๒๕๖1) 

(www.dla.go.th) 

ผลการติดตามและประเมินผลด6วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

 



-43- 

รายงานสรุปผลการดาํเนินงาน ตามภารกิจถ่ายโอน ปี 2561 

อบต.โพนแพง รัตนวาปี จ.หนองคาย  

ภารกิจการดําเนินการที#ได้มาตราฐาน 

แผนการดําเนินการ 

ทั'งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา 

จํานวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จํานวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จํานวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จํานวน 

โครงการ 
คิดเป็น

1.ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน 41.0 30.60 130,610,000.00 67.40 14.0 18.18 2,730,000.00 5.17 11.0 36.67 2,291,000.00 36.65 9.0 32.14

2.ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการบริหารบา้นเมืองที$ดี 75.0 55.97 61,931,500.00 31.96 55.0 71.43 49,492,110.00 93.73 19.0 63.33 3,959,197.49 63.35 19.0 67.86

3.ดา้นการจดัระเบียบชุมชน และสงัคม 7.0 5.22 843,000.00 0.44 6.0 7.79 553,000.00 1.05 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 

4.ดา้นการวางแผนส่งเสริมการลงทุน และท่องเที$ยว 4.0 2.99 60,000.00 0.03 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 

5.ดา้นการบริหารจดัการ และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ$งแวดลอ้ม 4.0 2.99 155,000.00 0.08 2.0 2.60 25,000.00 0.05 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 

6.ดา้นศิลปะวฒันธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ$น 3.0 2.24 180,000.00 0.09 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 

รวม 134.0   193,779,500.00   77.0   52,800,110.00   30.0   6,250,197.49   28.0   
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ข6อสังเกต ปSญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1.  การเสนอโครงการพัฒนาในหมู�บ�านส�วนใหญ�จะเสนอโครงสร�างพ้ืนฐานซ่ึงมีจํานวนโครงการ      
ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท่ีมากแต�งบประมาณท่ีได�รับการจัดสรรน�อย มีข�อจํากัดในการพัฒนา 
 2. ป̀ญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติท่ีไม�สามารถควบคุมได�เนื่องจากพ้ืนท่ีส�วนมากติดกับลําน้ําโขง 

3. ประชาชนและหน�วยงานในพ้ืนท่ียังไม�เข�าใจระบบข้ันตอนการทํางานขององค"กร   
ทําให�การทํางานร�วมกันไม�มีประสิทธิภาพเท�าท่ีควร 
 4.  การดําเนินโครงการโครงสร�างพ้ืนฐานบางโครงการมีคุณภาพการก�อสร�างไม�เปIนไปตามปริมาณ  
ท่ีกําหนด 

5.  มีงบประมาณจํากัดไม�เพียงพอในการดําเนินงาน 
6. กฎหมายไม�เอ้ือต�อการดําเนินงานหรือมีข�อจํากัดไม�สามารถดําเนินการตามความต�องการของ

ประชาชนได�ทันที  ทําให�บางโครงการไม�สามารถดําเนินการและตอบสนองต�อความต�องการของประชาชน   
ในท�องถ่ินได�   เช�น  โครงการสงเคราะห"ช�วยเหลือผู�ด�อยโอกาส  โครงการอบรมศีลธรรมและจริยธรรม  
โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  โครงการส�งเสริมประเพณีชุมชน โครงการส�งเสริมกลุ�มสตี  โครงการ
ประเพณีสงกรานต" เปIนต�น 
 

ข6อเสนอแนะ 
 1.  นําโครงการท่ีเกินขีดความสามารถขององค"การบริหารส�วนตําบลไปประสานกับหน�วยงานท่ี
เก่ียวข�อง  เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการต�อไป 
 2.  ประชาสัมพันธ"ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการเตรียมความพร�อมการปSองกันภัยจากธรรมชาติอย�าง
ต�อเนื่อง  
 3.  จัดให�มีการประชุมชี้แจง หรือทําการซักซ�อมทําความเข�าใจของกระบวนการทํางานร�วมกัน 
ระหว�างหน�วยงานและผู�นําชุมชน 
 4.  ควรให�ภาคประชาชน  ผู�นําชุมชน  ส.อบต. เข�าร�วมการตรวจสอบโครงการโครงสร�างพ้ืนฐาน 
          5.  ในการบรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาให�คํานึงถึงสถานการณ"คลังของ 
องค"การบริหารส�วนตําบล 

6. การพัฒนาตําบลควรคํานึงถึงความต�องการของประชาชนเปIนหลักและกฎหมายท่ีให�อํานาจ 
หน�าท่ีไว�  


