
 
 

ค ำน ำ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือท าหน้าที่ ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ 
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 เสร็จเรียบร้อย 
  ในนามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลม่วง
สามสิบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น นับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการ
บริหารงานอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่
ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจั ดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนด าเนินงาน เป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปรงใส่ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่นแลตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีเครื่องมือที่
ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง ระบบ
ติดตาม และระบบประเมินผล จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ  มีภาระหน้ าที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
จึงจ าเป็นต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลผล เพ่ือวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานใน
ด้านต่างๆ  
1.ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการ  การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปัญหา
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับ การควบคุมการด าเนินงาน เพ่ือ
ประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ซึ่งการ
ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินงาน ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่
และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน
ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่ าที่ควรจะเป็น 
การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการ  หรือภายหลังที่การ
ด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งที่จ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลงาน 
จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนที่ได้ด าเนินการไป
แล้วนั้นให้ผลอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินในในการพัฒนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป 
2.ประโยชน์ของการก ากับติดตามและประเมินผล 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้ 
 1.การจัดสรรทรัพยากร  สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากร
เพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ 
 2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน
ของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่ 
 3.เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาการบริหารงบประมาณ งาน ให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนด  
 
 
 

๑ 



 
3.จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 1.เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนได้อย่างดี 
 2.เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 3.เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ และการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง 
 4.เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาในปีถัดไป 
4.วิธีการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ ประกอบด้วย
กระบวนการติดตาม และการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างด าเนินกิจกรรม
โครงการ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด ในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ได้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ 
ติดตามผลการด าเนินงาน 
5.การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561    
 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันทรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
  (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่วงสำมสิบ 
 

วิสัยทัศน์กำรพัฒนำ และนโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น 
 

 ๑ วิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
“เศรษฐกิจน า การศึกษาดี  มีคมนาคมสะดวก  มุ่งมั่นพัฒนาสังคม” 

 ๒ พันธกิจ (Mission) 
  ๑. พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนพัฒนาการจัดการ ด้านแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค การเกษตร ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 
  ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆตามความต้องการ
ของประชาชน 
  ๓. ส่งเสริมและพัฒนา ระบบการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรมให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน ควบคู่ไป
กับสังคมในปัจจุบันได ้
  ๔. ส่งเสริมและพัฒนางานสาธารณสุข เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต สุขภาพ อนามัยของ
ประชาชนให้ถูกสุขลักษณะ 
  ๕. พัฒนาสังคมเพ่ือให้ประชาชน ในสังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความร่วมมือ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในสังคม 
  ๖. ควบคุมและก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืน 
  ๗. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยลดขั้นตอนการท างานและอ านวย
ความสะดวกตอบสนองความต้องการของประชาชน และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 3. จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 
  1.การพัฒนาด้านคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างมาตรฐานให้ได้มาตรฐาน
ดียิ่งขึ้น  พร้อมพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
  2.การพัฒนาหลักเศรษฐกิจแบบชุมชนพ่ึงตนเอง และการส่งเสริมรายได้ให้ประชาชนในพ้ืนที่ 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
  3.การพัฒนาการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย สนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุน
ศาสนา วัฒนธรรม  
  4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ 
  5.การพัฒนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้น าหมู่บ้าน เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
  6.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ 
  7.การพัฒนาการบริหารจัดการ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

4. ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.1. วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจน า การศึกษาดี มีคมนาคมสะดวก มุ่งม่ันพัฒนาสังคม” 
  4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบได้ก าหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทางการ พัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
 
 



 
 ๑.โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  ๑.๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  ๑.๒. แผนงานเคหะและชุมชน 
  ๑.๓. แผนงานการเกษตร 
 2.ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
  2.1. แผนงานการเกษตร 
  2.2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน 
  2.3. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
  2.4. แผนงานการศึกษา 
 3. ยุทธศำสตร์กำรจัดระเบียบชุมชน สังคมและกำรรักษำ ควำมสงบเรียบร้อย 
  3.1. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
  3.2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  4.1. แผนงานการเกษตร 
  4.2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  4.3. แผนงานเคหะและชุมชน 
 5. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรม จำรีต ประเพณี และภูมปัญญำท้องถิ่น 
  5.1. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 6.ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร กำรบริหำรจัดกำร และกำรบริหำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
  6.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
เป้ำประสงค์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 1.  ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีคมนาคมสะดวก  และสาธารณูปโภคครบถ้วน  

2.  เพ่ิมขีดความสามารถการผลิตและการบริการ  รวมถึงพ้ืนที่เชื่อมโยงโดยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
    ในลักษณะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือเป็นการสร้างงานและลดช่องว่างของรายได้   
    ประชาชนอย่างยั่งยืน 

 3.  ส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  และได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 
 4.  ส่งเสริม  ผู้ด้อยโอกาส  ผูสู้งอายุ 
 5.  สร้างจิตส านึกให้รักธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 6.  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร 
 7.  เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนอยู่อย่างพอเพียง  
 8.  พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติของบุคลากร 
ตัวช้ีวัด 

1. จ านวนระบบอุปโภค-บริโภคท่ีได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
2. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะเพ่ิมข้ึน  
3. จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน  
4. จ านวนครัวเรือนที่เข้าถึงระบบบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน 
5. ร้อยละของเด็กนักเรียนที่ได้รับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 
6. ร้อยละของกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
7. จ านวนกิจกรรม/การด าเนินงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนาฝีมือ  

  9. ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่มีความรู้ ความสามารถ 



 

๔. นโยบำย กำรบริหำรและกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่วงสำมสิบ  
มี ๗ นโยบำย ดังนี้ 

นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรท้องถิ่น 
  นำยแดง  ก ำพุธ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่วงสำมสิบ  
     ๑.  นโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม  

     ๑) ส่งเสริมและจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
-ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์ ที่ยากจนให้ได้รับเบี้ยยังชีพ  ที่มีฐานะให้ได้รับสวัสดิการ   
-สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง เพ่ือการยังชีพ และมีที่อยู่อาศัย 
-ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและสตรี 

    ๒) รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 -พัฒนาศูนย์ อปพร. และบริการฉุกเฉิน ๒๔ ชม.  
 -ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒ นโยบำยกำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำและประเพณีวัฒนธรรม 
      ๑) ส่งเสริมการศึกษา 
 -จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน (ศูนย์ฝึกอบรม) 
 -อุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม) และอาหารกลางวันฟรีแก่นักเรียนในโรงเรียนต าบล  
  และสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
      ๒) บริหารจัดการศึกษา 
 -บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐาน  
      ๓)  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓ นโยบำยกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
      ๑)  พัฒนาและส่งเสริมงานบริการการท่องเที่ยว 

                ๒)  ปรับปรุงภูมทิัศน์แหล่งท่องเที่ยวในต าบล 
๔ นโยบำยกำรพัฒนำส่งเสริมเศรษฐกิจ 
     ๑)  สนับสนุนกลุ่มอาชีพและส่งเสริมกองทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ย 
     ๒)  ส่งเสริมการด าเนินชีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

๕ นโยบำยกำรพัฒนำสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   ๑) พัฒนางานสิ่งแวดล้อม 
 -ด าเนินการและส่งเสริมการดูแลรักษาแหล่งน้ า  ทรัพยากรธรรมชาติ   
 -ด าเนินการขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้ า 
 -บริหารจัดการเรื่องขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  
 -ปรับปรุงที่สาธารณะ  
   ๒)  ส่งเสริมและบริหารจัดการงานสาธารณสุข 
 -ส่งเสริมศูนย์กีฬาหมู่บ้าน   ลานกีฬาหมู่บ้าน  
 -สนับสนุนศูนย์สุขภาพชุมชนในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
 -จดัตั้งศูนย์สุขภาพต าบล,ด าเนินโครงการสุขภาพฟัน  
 -ร่วมกับส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)จัดท าหลักประกันสุขภาพ   
 -ดูแลแม่และเด็กแรกเกิด 
 
 
 



๖ นโยบำยกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
   ๑) พัฒนางานด้านสาธารณูปโภค 
 -พัฒนาถนนทุกสายให้สะดวก  ปลอดภัย 

-ด าเนินการให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ มีไฟฟ้าใช้ด้านการเกษตร  มีไฟฟ้าสาธารณะตาม   
  ถนนต่างๆ   

 -ด าเนินการให้ทุกครัวเรือนมีประปา,น้ าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
      ๒)  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดวางผังเมืองชุมชน   

๗ นโยบำยกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและกำรบริหำรจัดกำร 
   ๑)  ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 -แต่งตั้งคณะกรรมการระดับต าบลในการร่วมตัดสินใจด าเนินการงานด้านต่างๆ  โดย
คณะกรรมการประกอบด้วย  ผู้แทนภาคราชการ ตัวแทน อบต. ตัวแทนประชาชนในพื้นที่  
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ช านาญแต่ละงาน) เพ่ือด าเนินตามโครงการของ อบต. และที่ประชาคมเสนอ   

นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ  ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  มีบทบาทในการ

พัฒนาต าบลทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  โครงสร้างพ้ืนฐาน  การเมือง  การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  รวมถึงด้านอ่ืนๆ  ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นจะต้องจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 โดยมีนโยบำยกำรบริหำรงำน  ออกเป็น ๗ ด้ำน  ดังต่อไปนี้ 
1. ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสำธำรณูปโภค  และแหล่งน้ ำ 

- พัฒนาเส้นทางคมนาคม  เช่น  ก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนลาดยาง  ก่อสร้างและปรับปรุงถนนลูกรัง  โดยมุ่งเน้นเส้นทางที่ประชาชนใช้คมนาคมกันเป็น
จ านวนมาก  เช่น  ถนนสายหลักๆ ในหมู่บ้านทั้งนี้และทั้งนั้นให้ค านึงถึงความจ าเป็น  ความเดือดร้อนของ
ประชาชนเรื่องของงบประมาณ 

- ปรับปรุง และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์  ให้มีแสงสว่างทั้งในเขตชุมชน  และเขต
ชนบท  ป้องกันอันตรายที่เกิดกับชีวิต  และทรัพย์สินของประชาชน 

- ประสานงานและให้การสนับสนุนให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้กันครบทุกครัวเรือน 
- จัดให้มีระบบน้ าประปา  ที่ได้มาตรฐานเพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค  บริโภคที่สะอาด  

ถูกหลักอนามัย   
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้าน 
- พัฒนาเส้นทางน้ า  เช่น  การขุดลอกคูคลอง   เพ่ือปรับปรุงเส้นทางน้ าที่ใช้ในการเกษตร 
- ปรับปรุงสระน้ าสาธารณะที่มีความตื้นเขินหรือมีวัชพืชปกคลุมสามารถเก็บน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการต่อท่อน้ าจากเขื่อนเขาจุกลงสู่คลองส่งน้ าหรือ 

สระน้ าสาธารณะ  เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ในการเกษตรและเก็บกักน้ าไว้ในช่วงฤดูแล้ง 

 ๒.  ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
 -  ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง 

-  ให้การสนับสนุนงบประมาณในการกู้ยืมเงินในการลงทุนประกอบอาชีพตามโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน  โดยมุ่งเน้นไปยัง  ผู้ที่ต้องการมีรายได้และมีอาชีพเสริมแต่ไม่มีทุนในการประกอบอาชีพ 

-  ให้การสนับสนุนงบประมาณ การด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม องค์กร  ที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์ใน
การอาชีพกลุ่มอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม องค์กร ของตน 

-  สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ  เพื่อวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีงานท าและมีรายได้ 
-  จัดหาวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดตั้งกลุ่มตลอดถึงการ

ด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม 



-  ให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์กับประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มที่มีการ
จัดตั้ง โดยมุ่งเน้นไปยังผู้ที่ไม่มีงานท าและผู้ที่ว่างงานในช่วงนอกฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร 

-  ให้การสนับสนุนประสานงานการหาตลาดสินค้าเพ่ือรองรับผลผลิตทางการเกษตรหรือผลผลิต
จากกลุ่มอาชีพ 

-  ให้การสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยการจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้ความเข้าใจใน
ทักษะของแรงงานฝีมือ 

 ๓.  ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
-  ให้การสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมของโรงเรียนและสถานศึกษา เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา

กิจกรรม  ฝึกอบรมเด็กนักเรียน  เป็นต้น 
-  ให้การสนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์   สื่อการเรียนการเสนอแก่โรงเรียน  และสถานศึกษา 
-  ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ดีแต่ยากจน 
-  ให้การสนับสนุนสภาวัฒนธรรม  ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้านและต าบล เช่น ประเพณีแห่

เทียนพรรษา  ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  ประเพณีวันออกพรรษา ฯลฯ 
-  สนับสนุนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์  รักษาประเพณีวัฒนธรรมในระดับหมู่บ้าน

ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  และระดับประเทศ 

 ๔.  ด้ำนกำรพัฒนำสุขภำพอนำมัย  และสำธำรณสุข 
-  ให้การสนับสนุนป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ โรคพิษสุนัขบ้า  

โรคไข้หวัดนก  ฯลฯ 
-  ให้การสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขแก่สถานีอนามัย เช่น การจัดหาเวชภัณฑ์ยารักษาโรคและ 

อุปกรณ์การตรวจรักษาโรคต่างๆ ฯลฯ 
-  ให้การสนับสนุน  และประสานงานร่วม  กับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน เพ่ือด าเนินงาน

ด้านสาธารณะสุข  เช่น ให้ความช่วยเหลือในการบริหารจัดการ ให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมตามภารกิจที่
มากขึ้น 

-  ให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ อสม. หมู่บ้าน ตลอดถึงประชาชนทั่วไป ในงานส่งเสริมสุขภาพ
ผลานามัย  และงานสาธารณสุข 
 -  สนับสนุนให้มีการออกก าลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 

 ๕.  ด้ำนกำรพัฒนำคนและสังคม 
-  ให้การสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มองค์กรต่างๆในหมู่บ้าน เช่น  ชุมชนเข้มแข็ง  กลุ่มแม่บ้าน

สตรีอาสา  กลุ่มเด็กและเยาวชนต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความรักสามัคคี  อันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน 
-  จัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพพลานามัย   

การด ารงชีพของสังคม  การเสริมสร้างวิสัยทัศน์ เป็นต้น  เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
-  ส่งเสริม  สนับสนุนการกีฬาในระดับหมู่บ้าน  และต าบล  ให้เด็ก  เยาวชน และประชาชน

ทั่วไป ให้หันมาเล่นกีฬา  ห่างไกลยาเสพติด 
-  จัดแข่งขันกีฬาภายในหมู่บ้าน และต าบล 
-  ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับอ าเภอ  และจังหวัด 
-  ให้มีและปรับปรุงสถานที่ออกก าลังกาย  และสถานที่พักผ่อนหย่อนกาย  เช่น สนามกีฬา

สวนสาธารณะ  ลานกีฬา 
-  ประสานงานจัดตั้งต ารวจชุมชน  เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สินของ

ประชาชน 
-  พัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสาร  เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ไปยังประชาชน

โดยทั่วไป  ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย  จัดตั้งหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน  เป็นต้น 



 ๖.  ด้ำนพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ  และสิ่งแวดล้อม 
-  วางมาตรการป้องปรามผู้ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ เช่น  ผู้บุกรุกป่าไม้  ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูล ลงสู่

แหล่งน้ า หรือ ล าคลองท าให้น้ าเสีย  เป็นต้น 
-  จัดให้มีระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย เช่น การจัดหาสถานที่ทิ้งขยะ จัดให้มีรถขนขยะ และภาชนะ

รองรับขยะ  
-  รณรงค์ปลูกป่าทดแทน และสนับสนุนโครงการปลูกป่าชุมชน เพ่ือเป็นการรักษาสภาพแวดล้อม

ของธรรมชาติ 
-  ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมของธรรมชาติ ที่สาธารณประโยชน์ 

 ๗.  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
-  จัดระบบการบริหารงานด้านการบริการประชาชนให้รวดเร็วขึ้น  เช่น  การมอบอ านาจการ

ด าเนินงาน  การสั่งการ  การอนุญาต  การอนุมัติ  ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย 
-  เสริมสร้างทักษะ  และความรู้ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเข้าร่วม

อบรมสัมมนา  ตามหลักสูตรและโครงการต่างๆของหน่วยงานต่างๆ  เพ่ือน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
-  จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  ที่มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามภารกิจ  

หน้าที่ 
-  มุ่งเน้นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ด้วยสื่อ เสียงตามสายประกาศ  

แผ่นพับ วารสาร เป็นต้น 
-  ปรับปรุงสถานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นสัดส่วนโดยยึดหลัก ๕ ส. เพ่ือให้เกิด

ความคล่องตัวในการบริหารงาน  และเป็นการอ านวยความสะดวกในการบริการของประชาชน 
-  บริหารงานยึดหลักประชาชนมีส่วนร่วม และแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามความต้องการของ

ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ส่วนที่ 3 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่วงสำมสิบ  อ ำเภอม่วงสำมสิบ  จังหวัดอุบลรำชธำนี 

 

 
 
 

แบบที่  ๑  แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  โดย 

ประเด็นกำรประเมิน 
มี 

กำรด ำเนินงำน 
ไม่มีกำร

ด ำเนินงำน 
ส่วนที่ ๑  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /  
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๖.  มีคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

/  

ส่วนที่ ๒  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล /  
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน /  
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot)  เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนา 

/  

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

/  

๑๑.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

/  

๑๒.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน /  
๑๓.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  
๑๔.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  

๑๕.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด /  
๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๑๗.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๑๘.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๑๙.  มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ /  



 
 

 
 
 

แบบติดตำมผลกำรด ำเนนิงำน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่วงสำมสิบ 
 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑.  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่วงสำมสิบ  อ ำเภอม่วงสำมสิบ  จังหวัดอุบลรำชธำนี 

๒.  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
      (๑)   ไตรมาสที่  ๑  (ตุลาคม – ธันวาคม)    (๒)  ไตรมาสที่  ๒  (มกราคม – มีนาคม) 
      (๓)   ไตรมาสที่  ๓  (เมษายน – มิถุนายน)  (๔)  ไตรมาสที่  ๔  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 
ส่วนที่  ๒  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น   
๓.  จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
 

ยุทธศำสตร์ 
ปี ๒๕๖3  

หมำยเหตุ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 41 19,220,000  

๒.การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 34 5,198,130  
๓. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการักษาความ
เรียบร้อย 

 15 1,336,600  

๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 13 1,216,000  

๕.การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9 280,500  

๖. การจัดการทรัพยากร การบริหารจัดการองค์กร 
และการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

9 1,275,000  

รวม 121 28,486,230  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที ่
อยู่ในระหวา่ง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 29 70.73 - - 12 29.27 - - - - 41 ๑๐๐ 

๒.การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 24 70.59 - - 10 29.41 - - - - 34 ๑๐๐ 
๓. การจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการักษาความ
เรียบร้อย 

6 40 - - 9 60 - - - - 15 ๑๐๐ 

๔. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9 64.29 - - 5 35.71 - - - - 14 ๑๐๐ 

๕.การบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

3 33.33 - - 6 66.67 - - - - 9 ๑๐๐ 

๖. การจัดการทรัพยากร 
การบริหารจัดการองค์กร 
และการบริหารบ้านเมืองที่ด ี

7 77.78 - - 2 22.22 - - - - 9 ๑๐๐ 

รวม 78 64.46 - - 43 35.54 - - - - 121 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       

๔.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
 - มีทั้งสิ้น  121 โครงการ   สามารถด าเนินการได้  78  โครงการ  
 - คิดเป็นร้อยละ     78  x 100   = 64.46 
                                                  121 
 
- โครงการ/กิจกรรมบรรจุไว้ในแผน   มีงบประมาณและด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน   78  โครงการ 
- โครงการ/กิจกรรมบรรจุไว้ในแผน   มีงบประมาณแต่ไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน 10  โครงการ  
- โครงการ/กิจกรรมบรรจุไว้ในแผน   แต่ไม่มีงบประมาณด าเนินการ จ านวน   33  โครงการ 
 

 



  

ยุทธศำสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 10,681,897.66 19 2,332,400 -  3,924,168.57 19 

๒.การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 13,019,914.50 61.18 - - 12,637,342 61.18 
๓. การจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการักษาความเรียบร้อย 353,306.90 1.50 - - 309,082 1.50 

๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

22,000 1.75 532,194.50 - 362,340 1.75 

๕.การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

80,600 0.51 - - 105,600 0.51 

๖. การจัดการทรัพยากร การบริหารจัดการ
องค์กร และการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

110,913.56 3.01 - - 622,207 3.01 

รวม 25,623,233.12 86.95 2,864,594.50  28,487,827.62 85.07 

 
j 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

- งบประมาณที่ตั้งไว้  28,486,230 บาท  
- งบประมาณโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่อันเนื่องมาจาก 
สาธารณภัย (กรณีอุทกภัย)  5,000,000 บาท 
  รวมงบประมาณตั้งไว้  33,486,230  บาท 

-      

- เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน  28,487,827.12 บาท 
-  (15,123,527.12+9,677,300+3,687,000)  

- คิดเป็นร้อยละ  28,487,827.62  x 100 = 85.07 
                       33,486,230 
 

๕. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ   
 



 
 
แบบที่ 3/1 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
ค ำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นการประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1.องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 2.วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน    วนัที่       ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์  และโครงการในปีงบประมารณ  2562 
 1.จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศำสตร์ 

โครงกำรที่บรรจุ
ในแผนพัฒนำ

ท้องถิ่น เฉพำะปี 
2562 

โครงกำรตำม
แผนด ำเนินงำน 
ประจ ำปี 2562 

โครงกำรที่
ด ำเนินกำรใน
ปีงบประมำณ 

2562 
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 25   

๒.การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 34   

๓. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ 
เรียบร้อย 

 8   

๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8   

๕.การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6   

๖. การจัดการทรัพยากร การบริหารจัดการองค์กร 
และการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

1๒   

รวมทั้งสิ้น 93   

คิดเป็นร้อยละของโครงกำร  
ที่บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น ปี 2562 

   

  
 2.กำรจัดท ำงบประมำณและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ ได้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม (โครงการพัฒนา) ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณต่างๆ โครงการที่อนุมัติ
งบประมาณ  จ านวน 73 โครงการ  งบประมาณงบประมาณท่ีตั้งไว้  20,656,380 บาท   เบิกจ่าย
งบประมาณท้ังสิ้น  จ านวน  17,957,739.57 บาท  คิดเป็นร้อยละ 86.94  จ าแนกยุทธศาสตร์  
ได้ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่  4 
ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 

 
1.สภำพปัญหำและอุปสรรค 
 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ 2562  พบปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปี จะมีโครงการ/กิจกรรม เป็นจ านวนมาก  เมื่อเปรียบเทียบ 
กับงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบที่มีอยู่อย่างจ ากัด โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพ  
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือรองรับงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ า ทางหลวงชนบท เป็นต้น 

2. สัดส่วนของโครงการ/กิจกรรม ของแผนพัฒนาท้องถิ่นยังเน้นโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ 
2.สรุปรำยงำนผลกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ อุปสรรค กำรน ำแผนพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัติ 
 1. การก าหนดโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปี มีจ านวนมาก  แต่ไม่สามารถน าไป
ด าเนินการได้ทั้งหมด    
 2. สัดส่วนของโครงการ/กิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์ แผนงาน  ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3. มีความจ ากัดด้านงบประมาณเม่ือเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ 
3.ควำมคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
 1. การน าโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาแต่ละปี มาจัดสรรงบประมาณ ควรค านึงถึงความเร่งด่วน 
ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 2.  

 
สรุปปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่วงสำมสิบ      

                                      ************** 
การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ  เป็นการด าเนินการ  

ตามโครงการที่ระบุในแผนพัฒนา   ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาเป็นไปตามความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น  และนโยบายของผู้บริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ  จากการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนา พบว่ามีปัญหา และอุปสรรคหลายประการโดยเฉพาะในเรื่องของงบประมาณในการ
ด าเนินการ/กิจกรรม จ านวนโครงการที่มีในแผนพัฒนามีมากเกินไป   

1. ปัญหาเรื่องงบประมาณ ในการด าเนินการของ อบต.ม่วงสามสิบ มีงบประมาณในการ 
ด าเนินงานจ ากัดท าให้ไมเ่พียงพอต่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา  ในการแก้ไขปัญหาเรื่อง
งบประมาณไม่เพียงพอ   เห็นควรพิจารณาด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามล าดับความส าคัญของ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ได้ก าหนดไว้เป็นหลัก ตามยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเป็น การ
ด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนจ านวนมาก  

2. การแก้ไขปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ เห็นควรพิจารณาล าดับความส าคัญของโครงการ 
ให้สอดคล้อง กับงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี โดยพิจารณาโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามท่ีประชาคม
หมู่บ้านได้ เสนอการจัดล าดับความส าคัญของโครงการไว้  

3. การมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน กับประชาชนในพื้นที่ ควรมีแนวทางการประชาสัมพันธ์ 



ให้กว้างขวางขึ้น จะได้รับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ โดยการประสานงาน กับ
สมาชิก อบต. แกนน าชุมชน พร้อมทั้งการจัดท าเอกสารเผยแพร่และเพ่ิมการประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
โครงการ แต่ละโครงการให้ประชาชนรับทราบ และโดยการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว และด าเนินการ 
ส ารวจความพึงพอใจเมื่อด าเนินการเสร็จ  

4.  การด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ของ อบต. พบว่าประชาชนยังไม่ทราบข้อมูลโครงการ 
กิจกรรม  ที่ด าเนินการที่ชัดเจน  

4. ประชาชนมีความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้าสาธารณะ มากกว่าด้านการ 
พัฒนาคุณภาพ ชีวิต สังคมและการศึกษา  

6.  ส านักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ได้ทักท้วงบางโครงการว่าไม่ใช่อ านาจหน้าที่ ของ 
อบต. ที่จะต้องด าเนินการ จึงท าให้บางโครงการที่ตั้งไว้ไม่สามารถด าเนินการได้  

  ๗. โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน ไม่สอดคล้องกับงบประมาณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


