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เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕๖4)  

ประจ าปงีบประมาณ ๒๕62 รอบที่ 1 
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------------------------------------- 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ 29 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินมีอ านาจหน้าที่ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

  ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 1) เป็นไป
ตามระเบียบดังกลา่วแล้วเสรจ็ จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนการพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
พ.ศ. 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  
ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  
ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอ
ต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง         
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ข้ึน  
เพื่ อรายงานและเสนอความเห็นที่ ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หนองกุ่มทราบ                   
ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมนิผล 
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     ส่วนที ่ ๑ 
 

                                           บทน า 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  ส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ  เพิ่มมากข้ึน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมี
อ านาจหน้าที่เพิ่มมากข้ึน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล          
มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถ่ินของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีหน้าท่ีจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน
และสามารถบ่งช้ีความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

(๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปญัหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
(๒)  ท าให้เกิดการยอมรบัแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
(๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลเุป้าหมายทีป่รารถนา  
(๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซอ้น และ  
(๕)  ท าให้เกิดความแจม่ชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะ
มีแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถ่ินได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งช้ีว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรอืได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิด
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
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ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว  จะก่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน               
(cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  
การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ
กลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุง
การด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  
เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง  จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็น
ผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็น
จริงแล้วข้ึนอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่
จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน 
ช่ัวคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัย
พนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเช่ียวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธี
ติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับ
การด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต 
หรือการยุติการด าเนินการซึ่งข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งช้ีว่า
แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผล
เป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรอืไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบ
ดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็น
ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือ
เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจงึเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะช้ีได้ว่าการพัฒนาท้องถ่ินจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถ่ิน  เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจดัต้ังข้ึนก็ตามหรอืจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ประชาชนในท้องถ่ินล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  การวางแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่าง
เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 ถึง  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินจะต้องด าเนินการ  (๑)  ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2  (ระหว่าง
เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕61  ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2) ข้ึน  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

 
 

เป็นการประเมนิประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  
นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ใน
รูปแบบของแผนน้ันด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผดิ  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการ
ท างานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดข้ึนถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร   เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน
หรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถ่ิน
ได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่
ของท้องถ่ินหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัย
น าเข้าหรือทรัพยากรที่ ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy 
outcomes) และการประเมนิผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถ่ินน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่
จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  
ประชาชนในพื้นที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  และ
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงิน
สะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้อง
มีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

๒.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

 ๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

(๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน 
(๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถ่ินที่

จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 
(๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเหน็สมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับ

เงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ 
ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาร
รายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปน็เครือ่งมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) 
โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจาก
องค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปี
ต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและ
จะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่ เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการ
เสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการ
และตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอย
ปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีข้ึน  ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้
เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่าน้ีจะ
ถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถ่ิน  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถ่ิน
อย่างเข้มแข็งและมีความยังยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

๓.๑  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๓.๒  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
๓.๓  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๓.๔  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๓.๕  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๓.๖  เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
๓.๗  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๓.๘  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน 
๓.๙  เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

๓.  วัตถปุระสงค์ของการติดตามและประเมินผล 



องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม หนา้ 5 

 

 
 
 

ขั้นตอนท่ี ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บรหิารทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย  
(๑) สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสามคน     
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนท่ี ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนท่ี ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

 ขั้นตอนท่ี ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ 29 (๓)    

ขั้นตอนท่ี ๕    
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถ่ิน  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕9  ข้อ 30 (๕)   
 
 
 

๔.  ขัน้ตอนการติดตามและประเมินผล 
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ผังขั้นตอนการด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้อง ถ่ินสี่ปี  (พ .ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 6046  ลงวันที่ ๑9  ตุลาคม  ๒๕61  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕48 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผล  ดังนี้ 

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

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ   จุดมั่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา  
รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

 
 
 

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
      การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถแก้ไข

ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถ่ิน  โดยค านึงถึงงบประมาณของ
ท้องถ่ิน   

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

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน
มีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบเกือบทุก
จุด  มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมี

ความแข้งแข็ง  ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต  โรคติดต่อ  โรคระบาด   อุบัติใหม่ลดลง  
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  
ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีข้ึน ปราศจากมลภาวะ

ที่เป็นพิษ การระบายน้ าดีข้ึน     
๔)  ด้านการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม   

เด็กได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินทอ้งถ่ินยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  
เด็กและเยาวชนในท้องถ่ินมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิ
ปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้
ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถ่ิน ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน อัน
จะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ินสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการทีด่ าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของ อบต. ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        
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(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดข้ึนอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม่ 

๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถ่ิน  ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ   
๕.๓  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถ่ิน  เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการ บูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

๕.๔  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน ปัจจัยใดเป็นจุด

แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดข้ึนได้  ซึ่ง
การติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  เช่น  
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถ่ิน (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๕.๕  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง 

และเพิ่มเติม   
๕.๖  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๕.๗  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๘  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๙  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๕.๑๐ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  ประการ  
ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
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  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถ่ิน  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย ( stakeholders) ในท้องถ่ิน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  
ดังนี้ 

รายไตรมาส 
  (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  ๖  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม          
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   

 (๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรบัการติดตามและประเมนิผล เพื่อใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดข้ึน  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
   เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่
แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  
เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินน้ันเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตาม
ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูล
มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   
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(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  แผนการ

ด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นที่ 

 
   

     
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสทิธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตามประเมินผล
ตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้   

 (๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพฒันาท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
  (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังน้ี 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

(๓)  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
 
 
 

๘.๑  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๘.๒  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าใหเ้สร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๘.๓  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลีย่นแปลงโครงการอย่างไรบ้างใหเ้หมาะสม  ระดับการเปลีย่นแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๘.๔  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรอืกิจกรรมทีใ่ช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบา้ง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๘.๕  ท าให้ทราบว่าข้ันตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่าน้ันเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการท างานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๘.๖  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว  ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๗.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 

 

๘.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

 

 

http://www.dla.go.th/
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๘.๗  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘.๘  การประเมินจะช้ีให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่าน้ีได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๘.๙  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย   
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ส่วนที่ 2 
 

 

      วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
 

   วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ  
  พิชิตความยากจน ต าบลน่าอยู่  
  เชิดชูคุณธรรม เลศิล  าภูมิปญัญา 
      ประชาชนมีส่วนร่วม” 

พันธกิจ  (mission) 
      1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
      2. พัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
      3. พัฒนาด้านเศรษฐกจิ  
      4. พัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
      5. พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
      6. พัฒนาด้านการบรหิารจัดการ 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา (Goals) 

1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น  เส้นทาง
คมนาคม ทางระบายน้ า ไฟฟ้า น้ าประปา ระบบโทรคมนาคม การบริหารจัดการแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และ
แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ชุมชน
เข้มแข็งห่างไกลปัญหายาเสพติด ภายในต าบลมีแต่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน มคีวามปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย ประชาชนได้รับการให้บริการสาธารณสุขภายในต าบลอย่างทั่วถึง 

๓. การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร และ  
สินค้าทางการเกษตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์  

4. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ การบ ารุง รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมประชาชนให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. ระบบการจัดการศึกษาภายในต าบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการยกระดับการเรียนการสอน 
พร้อมต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน โดยส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส่งเสริมกิจการด้านศาสนาและ
การกีฬา 

6. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการท้องถ่ินมากข้ึน มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดของมีการจัดสรร
ทรัพยากรท าให้เกิดความพร้อมต่อการให้บริการประชาชนมากยิ่งข้ึน การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนา บุคลากร พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ การ
สนบัสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
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ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (Strategy) 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

เป้าหมายการพัฒนา 
 การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อลดจุดเสี่ยง เพิ่ม

ความปลอดภัย ประชาชนมีน้ าสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และรักษาความสะอาด  คูคลอง ระบายน้ า 

แนวทางการพัฒนา 
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  
2. พัฒนา และปรับปรุงระบบไฟฟ้า การสื่อสาร และระบบโทรคมนาคม  
3. ก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปา และพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค 

ตัวชี้วัด  
 1. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน และได้รับความ

สะดวกในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น  
  2. ถนน สะพาน และทางน้ า มีมาตรฐาน สามารถสนองตอบความต้องการข้ันพื้นฐานของ ประชาชน

ได้เป็นอย่างด ี 
3. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมาทั้งต่อชีวิต และทรัพย์สิน  
4. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน และใช้ประกอบอาชีพ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต   

เป้าหมายการพัฒนา 
  ส่งเสริมการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมทุกความต้องการ การบริการด้านสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง ส่งเสริมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และส่งเสริมคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งในท้องถ่ิน 

  แนวทางการพัฒนา  
๑. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส  
๒. ส่งเสริมด้านสาธารณสุข สร้างสุขภาพ และการป้องกันโรค  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด  
4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ตัวชี้วัด  
 1. ประชาชนได้รับสวัสดิการที่ดีข้ึน  

  2. ประชาชนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ลดการเจ็บป่วย และลดปัญหาโรคติดต่อ 
3. ประชาชนมีความเข้มแข็งห่างไกลปัญหายาเสพติด  
4. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

เป้าหมายการพัฒนา 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสรมิ เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนมั่นคง โดยมุ่งให้ ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุน การผลิต และ
เพิ่มคุณภาพผลผลิต 

แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรกร เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้ ให้กับประชาชน  
2. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
3. การพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  

ตัวชี้วัด  
1. จ านวนบุคลากรมีทักษะในการผลิตเกษตรอินทรีย์  
2. จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพมีทักษะในการประกอบอาชีพ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เป้าหมายการพัฒนา 

ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ประชาชนได้ร่วมปลูกไม้ยืนต้นในที่
สาธารณะของหมู่บ้าน / ชุมชน พร้อมร่วมกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมอย่างมีจิตส านึก  

แนวทางการพัฒนา  

ส่งเสริมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด  

สภาพแวดล้อมได้รับการดูแล ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องด้วยการมีจิตส านึกของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

   เป้าหมายการพัฒนา 

  การสง่เสรมิการศึกษา การสง่เสรมิกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริม อนุรกัษ์ฟื้นฟู ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

  แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสรมิ สนบัสนุน และพัฒนาการศึกษา  
2. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการกีฬา และนันทนาการ 
3. ส่งเสรมิ พัฒนาและอนรุักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัด 
1. ประชาชนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง  
2. ประชาชนได้รับการศึกษาในระดบัสงูข้ึน 
3. วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ินได้รบัการอนุรกัษ์และสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป 
4. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินได้รบัการยอมรบั และเป็นสิ่งทีท่รงคุณค่าอยู่คู่กับท้องถ่ินสืบไป 
5. สังคมโดยรวมมีคุณธรรม และจริยธรรม 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

  เป้าหมายการพัฒนา 

  พัฒนาการเมืองการปกครองให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า รวมแก้ไขปัญหาและร่วมกันรับผิดชอบ พัฒนา
ระบบการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง                
มีประสิทธิภาพ และประชาสัมพันธ์สื่อ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนอย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ 

  แนวทางการพัฒนา 
  1. ระบบการบรหิารจัดการให้มปีระสิทธิภาพ 
  2. การสง่เสรมิระบอบประชาธิปไตย และการมสี่วนร่วม 
  3. การประชาสัมพันธ์สื่อ และการรับรู้ข้อมลูข่าวสาร  

  ตัวชี้วดั 
  1. เสรมิสร้างศักยภาพบุคลากรและพัฒนาศักยภาพเพื่อการบริการที่ดี 
  2. การสร้างจิตส านึกประชาธิปไตย และการมสี่วนร่วมของประชาชน 
  3. ส่งเสรมิการประชาสัมพันธ์สื่อและการรับรู้ข้อมลูข่าวสาร  
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                   ส่วนที่ 3       
 

 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  ได้ด าเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 1) ระหว่าง เดือนตุลาคม 2561 – 
เดอืนมีนาคม 2562  โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ   ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณ
และเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร  และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ดังนี ้  
      

 
 

ค ำชี้แจง  : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุกครัง้ หลงัจากที่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 
 
 

ช่ือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม  อ ำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกำญจนบุรี 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร 

ด ำเนินงำน 
ไม่มีกำร 

ด ำเนินงำน 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ √  
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๖. มีคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
ส่วนที่ ๒ กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล √  
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา √  
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น √  
๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น √  
๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด √  
๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน √  
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น √  
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ √  

แบบท่ี 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค ำชี้แจง  : แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานทุก ๖ เดือน  
 
 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 

๑. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม  อ ำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกำญจนบุรี 

๒. รายงานผลการด าเนินงาน  

                  ระยะ  ๖  เดือน 
 (๑)  เดอืน  ตุลาคม  –  มีนาคม        
     (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   

 

ส่วนท่ี ๒ ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 

๓.  จ ำนวนโครงกำร และงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
 

ยุทธศาสตร์ 
2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

54 62,814,700 54 61,870,900 42 45,261,600 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ 
สาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

17 21,774,200 15 22,015,000 16 22,135,000 ด้านสังคมและการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

0 0 1 1,600,000 2 1,620,000 
ด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2 60,000 2 60,000 2 60,000 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

18 8,405,000 18 8,405,000 18 8,405,000 ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

11 2,090,000 11 2,080,000 11 2,080,000 
ด้านการบริหารจัดการ 

รวม 102 95,686,800 101 96,030,900 91 79,561,600 
 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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๔.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนนิการเสร็จ 

รอบที่ ๑ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา          
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 19 35.18 5 9.25 - - 54 100 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ         
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

5 29.41 11 64.70 - - 
  

ด้านสังคมและการ 17 100 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

- - - - - - 0 100 
ด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

- - - - - - 2 100 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

5 27.77 13 72.22 - - 18 100 ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

- - - - - - 11 100 
ด้านการบริหารจัดการ 

รวม 29 28.43 73 71.56 - - 102 100 
 

๕.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕62 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

7,087,000 17.11 - - 7,087,000 17.11 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสังคมและการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

11,875,000 28.67 - - 11,875,000 28.67 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 

- - - - - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านทรพัยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 

- - - - - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

1,627,053.76 3.92 - - 1,627,053.76 3.92 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการ 

- - - - - - 

รวม 20,589,053.76 100 - - 41,405,300 100 
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๖. ผลการด าเนินงามตามโครงการท่ีได้รับเงินประมาณจากหน่วยงานอ่ืน 

  - ไม่มี 

 
๗. ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติ 
 

ล ำดับ วิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรค กำรปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

๑ แผนพัฒนาที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
เป็นจ านวนมาก 

- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจดัท าแผนทกุปี และให้มีการ
บรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานะ การคลังขององค์กร 
 
 

๒ ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมน้อย ไม่
ครอบคลุมทุกกลุ่มบ้าน ชุมชน ท าให้การเสนอ
ปัญหาความต้องการโครงการฯ เพื่อบรรจุใน
แผนพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาต่าง ไม่ตรงกับความ
ต้องการที่แท้จริง 
 
 

- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน เช่น เสียงตามสาย 
หอกระจายข่าวหรือประชาสัมพันธ์โดยการแจ้ง สมาชิก 
อบต./ผู้ใหญ่บ้าน 

๓ การด าเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนพัฒนาที่
ก าหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรือ
อาจมีการล่าช้าไม่เป็นตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้ 
 
 

- ควรด าเนินงานตามแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 

๔ งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียง
กับโครงการในการด าเนินการ 
 
 

- ใช้งบประมาณตามโครงการที่ก าหนดข้ึนตามแผนปฏิบัติ 

๕ ระยะเวลาในการจัดท าโครงการที่ก าหนดตาม
แผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างของทาง
ราชก าร  เช่ น  เศรษฐกิ จ  สั งคม  รวม ถึ ง
วิกฤตการณ์ต่าง 

- หน่วยงานเห็นความส าคัญในการจัดท าโครงการโดย
ค านึงถึงตัวช้ีวัดที่ก าหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติ 
- หัวหน้าส่วน และบุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมจัด
โครงการที่จัดข้ึน 
 
 

๖ การรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงาน
อื่นที่ได้ข้อมูลล่าช้า 

- ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการ
ด าเนินงานเมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลสามารถน าข้อมูลไปสรุปผลได้ 
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ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  2 ครั้ง  ภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
๑.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุม่ 
๒.๑  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน     เมษายน    2562 

ส่วนท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
๒.๑  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการทีป่รากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ปี 

 โครงการ 
น าไปปฏิบัติ 

 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ  

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 54 19 35.18 

2. ด้านสังคมและสง่เสรมิคุณภาพชีวิต 17 5 29.41 

3. ด้านเศรษฐกิจ 0 - - 

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 - - 

5. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 18 5 27.77 

6. ด้านการบริหารจัดการ 11 - - 

รวม 102 29 28.43 

 
 

แบบท่ี 3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
 

 


