
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ประจำปีงบประมาณ ๒๕64 รอบ 12 เดือน 
 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564)    

------------------------------------- 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย   
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

  ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 1๒ เดือน) เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวแล้ว
เสร็จ จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่  10  เดอืน มกราคม  พ.ศ.๒๕65 
 
 

              ลงชื่อ 
(นายธงชัย   อินทร์ประเสริฐ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

คำนำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด 
๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.   
๒๕61  ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่ งคณะกรรมการจะต้อง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี   

 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองกุ่มทราบ  ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพ่ือประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
สารบัญ 

 
หน้า 

 ส่วนที่ ๑  บทนำ 
   ความหมายของการติดตามและประเมินผล     3 
   ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล     ๓ – ๔ 
   วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     ๔ – ๕ 
   ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      ๕ – ๖ 
   กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล    ๗ – ๙ 
   ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล   ๙ – ๑๐ 
   เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล     ๑๑  
   ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล     ๑๑ – ๑๒ 

 ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     วิสัยทัศน์ (vision)        13 
   พันธกิจ (mission)        13 
   จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา (Goals)      13 
   ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (strategy)      14 - 16  

 ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

   แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์     17 
   แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงาน     18 - 20 
   แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงาน     21 

 ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

   การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan        22 
   ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                        ส่วนที่  ๑  

  บทนำ 
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ  เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อำนาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
และสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ  

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

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่ง
บอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตาม
หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่
ยุติการดำเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน               
(cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  
การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการ
ของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ 



 

 

เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็น
ผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความ
เป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ  เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบ
ติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติดตามที่
อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือใน
บางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตาม
เพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ  “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่ง
หนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง 
แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผล
แผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการ
ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตาม
และประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาก
การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูล
ที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะดำเนินการต่อหรือ
ยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการดำเนินการใดๆ  
ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล
โดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้ าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไป
ด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รอบ 12 เดือน  (ระหว่าง
เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  (3) และข้อ 30 (๕) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  โดยกรอบระยะเวลา
ดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร เพ่ือให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุ่ม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รอบ 12 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4) ขึ้น            
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 
 



 

 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง

แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูก
กำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่
เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  
เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบ  มีส่วนร่วมของประชาชน
หรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments 
or contexts)  การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การ
ประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับ
หรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการ
ปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิด
ความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  
องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบ
โครงการโดยตรง   
 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น  และ
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่ายขาด
เงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณ
ก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็
คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดทำงบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการคำนวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

(๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้
เงินอุดหนุน 

๒.  ความส าคัญของการตดิตามและประเมินผล 

 ๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 

 

(๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

(๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือ
เงินกู ้

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 
๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบ
ประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามป ี  

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ทำให้ทราบ
และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน
ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ 
ประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่ าในกิจการสาธารณะมาก
ที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ  ขยายโครงการ 
งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการ
และจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและ
อุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งาน
ต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตาม
และประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยังยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์
ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

๓.๑  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๓.๒  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
๓.๓  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๓.๔  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม 
๓.๕  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๓.๖  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๓.๗  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๓.๘  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๓.๙  เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 

 

 

๓.  วัตถุประสงคข์องการตดิตามและประเมินผล 



 

 

 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทำหนา้ที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมนผล

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

 ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕
62  ข้อ 29 (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61ข้อ 30 (๕)   
 
 
 
 
 

๔.  ขั้นตอนการตดิตามและประเมินผล 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังข้ันตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บรหิารท้องถิน่เสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น

ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ

ติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า

สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปหีนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมนิผล

แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเหน็ ซึ่งได้จากการตดิตาม

และประเมนิผลแผนพัฒนาตอ่ผู้บริหารท้องถิน่ 

ดำเนินการตดิตามและ 

ประเมนิผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วธิีการในการตดิตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 



 

 

 
 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  ได้กำหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

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

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

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 2931  ลงวันที่ ๑5  พฤษภาคม ๒๕62  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 6732  ลงวันที่ 6  พฤศจิกายน ๒๕62   
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
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) 
   การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมั่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการ
พัฒนา  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

 (๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยคำนึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น  

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 



 

 

 
(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี   มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะ
ครบเกือบทุกจุด  มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพ

มีความแข้งแข็ง  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต  โรคติดต่อ  โรคระบาด  อุบัติใหม่ลดลง  
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  
ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำราย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้ น ปราศจาก

มลภาวะที่เป็นพิษ การระบายน้ำดีขึ้น     
๔)  ด้านการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม   

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  
ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
สืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิ ยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  
รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึ งคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การดำเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ถูกใช้ไปอย่าง
คุ้มค่า  มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของ อบต. ซ่ึงส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่ งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่

 
 



 

 

 
๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งตำบล  อำเภอ   
๕.๓  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดกา ร บูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

๕.๔  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น

จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถทำได้หลายแนวทาง  
เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสาย
งาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๕.๕  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  
➢  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพ่ิมเติม   
๕.๖  ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๕.๗  สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๘  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๙  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๕.๑๐ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องกำหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
 
 

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการตดิตามและประเมินผล 
 



 

 

 
(๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

   คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็น
รายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

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

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

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดอืน  กรกฎาคม – กันยายน) 

ระยะ  12  เดือน 

    เดือนตุลาคม 2563  –  เดือนกันยายน 2564       

 (๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล โครงการสำหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
นำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
   เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่
แผนพัฒนา  แผนการดำเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  
เอกสารการดำเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การนำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูล
จากผู้รับผิดชอบโครงการ  นำมาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการ

ดำเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการดำเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 



 

 

 
 

 สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้   

 (๑)  แบบตัวบ่งช้ีในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/
ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการกำกบัการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

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

๘.๑  ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๘.๒  เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ  ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๘.๓  ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๘.๔  ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิ ดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๘.๕  ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๘.๖  ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว  ผลการ
วิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๘.๗  ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสำเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทำการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)      

๗.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผล 
 
 

๘.  ประโยชนข์องการติดตามและประเมินผล  
 
 

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


 

 

๘.๘  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้
ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๘.๙  การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                
              ส่วนที่ 2 
 

 

      วิสัยทัศน์ พันธกจิ ยทุธศาสตร์การพัฒนา    
 

   วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ พิชิตความยากจน ตำบลน่าอยู่ 
      เชิดชูวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญา ประชาชนมีส่วนร่วม”       

พันธกิจ  (mission) 
      1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
      2. พัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
      3. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
      4. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
      5. พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
      6. พัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 

1. พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น  เส้นทาง
คมนาคม ทางระบายน้ำ ไฟฟ้า น้ำประปา ระบบโทรคมนาคม การบริหารจัดการแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
และแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร 

2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชน
เข้มแข็งห่างไกลปัญหายาเสพติด ภายในตำบลมีแต่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย ประชาชนได้รับการให้บริการสาธารณสุขภายในตำบล
อย่างทั่วถึง 

๓. การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร และ  
สินค้าทางการเกษตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์  

4. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ การบำรุง รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดย
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมประชาชนให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. ระบบการจัดการศึกษาภายในตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการยกระดับการเรียนการสอน 
พร้อมต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา
และการกีฬา 

6. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการท้องถิ่นมากขึ้น มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดของมีการจัดสรร
ทรัพยากรทำให้เกิดความพร้อมต่อการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนา บุคลากร พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ การ
สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 



 

 

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Strategy) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

เป้าหมายการพัฒนา 
 การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือลดจุดเสี่ยง 

เพ่ิมความปลอดภัย ประชาชนมีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และรักษาความสะอาด  คูคลอง ระบายน้ำ 

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

ตัวช้ีวัด  
 1. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน และได้รับ  

ความสะดวกในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น  
  2. ถนน สะพาน และทางน้ำ มีมาตรฐาน สามารถสนองตอบความต้องการขั้นพ้ืนฐานของ 

ประชาชนได้เป็นอย่างดี  
3. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมาท้ังต่อชีวิต และทรัพย์สิน  
4. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน และใช้ประกอบอาชีพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต   

เป้าหมายการพัฒนา 
  ส่งเสริมการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมทุกความต้องการ การบริการด้านสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง ส่งเสริมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และส่งเสริมคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งในท้องถิ่น 

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

ตัวช้ีวัด  
1. ประชาชนได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้น  

  2. ประชาชนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ลดการเจ็บป่วย และลดปัญหาโรคติดต่อ 
3. ประชาชนมีความเข้มแข็งห่างไกลปัญหายาเสพติด  
4. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

เป้าหมายการพัฒนา 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริม เพ่ือสร้างรายได้ที่ยั่งยืนมั่นคง โดยมุ่งให้  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพ่ือลดต้นทุน การ
ผลิต และเพ่ิมคุณภาพผลผลิต 

 



 

 

แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรกร เพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้ ให้กับประชาชน  
2. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
3. การพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  

ตัวชีวั้ด  
1. จำนวนบุคลากรมีทักษะในการผลิตเกษตรอินทรีย์  
2. จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพมีทักษะในการประกอบอาชีพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เป้าหมายการพัฒนา 

ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ประชาชนได้ร่วมปลูกไม้ยืนต้น     
ในที่สาธารณะของหมู่บ้าน / ชุมชน พร้อมร่วมกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมอย่างมีจิตสำนึก  

แนวทางการพัฒนา  

ส่งเสริมการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด  

สภาพแวดล้อมได้รับการดูแล ฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่องด้วยการมีจิตสำนึกของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

   เป้าหมายการพัฒนา 

  การส่งเสริมการศึกษา การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

  แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 
3. ส่งเสริม พัฒนาและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด 
1. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  
2. ประชาชนได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้น 
3. วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป 
4. ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นได้รับการยอมรับ และเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าอยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป 
5. สังคมโดยรวมมีคุณธรรม และจริยธรรม 

 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

  เป้าหมายการพัฒนา 

  พัฒนาการเมืองการปกครองให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ รวมแก้ไขปัญหาและร่วมกันรับผิดชอบ พัฒนา
ระบบการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประชาสัมพันธ์สื่อ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนอย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้

  แนวทางการพัฒนา 
  1. ระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  2. การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม 
  3. การประชาสัมพันธ์สื่อ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  

  ตัวช้ีวัด 
  1. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและพัฒนาศักยภาพเพ่ือการบริการที่ดี 
  2. การสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สื่อและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ส่วนที่ 3       
 

 
 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุม่  อำเภอบ่อพลอย  จังหวดักาญจนบุรี 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่าง เดือนตุลาคม 2563 – เดือน
กันยายน 2564  โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ   ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณ
และเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร  และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบล  ดังนี้   
      

 
 

คำชี้แจง  : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ทำการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 
 

 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ 

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ 

ดำเนินงาน 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ √  
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๖. มีคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิน่มาจัดทำฐานข้อมูล √  
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา √  
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น √  
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น √  
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด √  
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน √  
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น √  
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ √  

 

 

 

แบบท่ี 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 



 

 

 
 
คำชี้แจง  : แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานรอบ 12 เดือน  
 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 
๒. รายงานผลการดำเนินงาน  
                  ระยะ  12  เดือน       

   เดือนตุลาคม 2563  – เดือนกันยายน 2564   
 

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๓.  จำนวนโครงการ และงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร์ 
2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

84 37,294,900 90 74,909,900 26 89,338,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสังคมและการส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

18 23,020,080 13 26,193,800 20 27,507,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 

1 1,600,000 1 1,600,000 1 1,600,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

2 60,000 2 60,000 2 60,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

12 5,605,000 6 4,813,000 10 5,403,000 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารจดัการ 

3 550,000 3 550,000 3 550,000 

รวม 120 68,129,980 115 108,126,700 62 124,458,000 

 
 
 
 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 



 

 

๔.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕64 
 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
ทีด่ำเนินการเสร็จ 

 

จำนวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จำนวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา          
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 55 61.11 35 38.88 - - 90 100 
สาธารณูปโภคและ         
สาธารณูปการ         
ยุทธศาสตร์การพัฒนา         
ด้านสังคมและการ 11 84.61 2 15.38 - - 13 100 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต         
ยุทธศาสตร์การพัฒนา - - 1 100 - - 1 100 
ด้านเศรษฐกิจ         
ยุทธศาสตร์การพัฒนา         
ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ 1 50 1 50 - - 2 100 
และสิ่งแวดล้อม         
ยุทธศาสตร์การพัฒนา          
ด้านการศึกษา ศาสนา 3 50 3 50 - - 6 100 
และวัฒนธรรม         
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2 66.66 1 33.34 - - 3 100 
ด้านการบริหารจัดการ         

รวม 72 62.60 13 37.40 - - 115 100 
 

๕.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕64 
 

ยุทธศาสตร ์
งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

11,392,100 27.40 7,621,000 100 19,013,100 38.65 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสังคมและการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

25,596,000 61.57 - - 25,596,000 52.03 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 0 0 - - 0 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

0 0 - - 0 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

4,530,000 10.89 - - 4,530,000 9.20 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการ 

50,000 0.12 - - 50,000 0.10 

รวม 41,568,100 100 7,621,000 100 49,189,100 100 



 

 

๖. ผลการดำเนินงามตามโครงการที่ได้รับเงินประมาณจากหน่วยงานอ่ืน 

  - ไม่มี 

๗. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ 
 

ลำดับ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

๑ แผนพัฒนาที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
เป็นจำนวนมาก 

- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนทุกปี และให้มีการ
บรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานะ การคลังขององค์กร 
 
 

๒ ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมน้อย ไม่
ครอบคลุมทุกกลุ่มบ้าน ชุมชน ทำให้การเสนอ
ปัญหาความต้องการโครงการฯ เพ่ือบรรจุใน
แผนพัฒนา เพ่ือแก้ปัญหาต่าง ไม่ตรงกับความ
ต้องการที่แท้จริง 
 
 

- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน เช่น เสียงตามสาย 
หอกระจายข่าวหรือประชาสัมพันธ์โดยการแจ้ง สมาชิก 
อบต./ผู้ใหญ่บ้าน 

๓ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่
กำหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรือ
อาจมีการล่าช้าไม่เป็นตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้ 
 
 

- ควรดำเนินงานตามแผนพัฒนาที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 

๔ งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียง
กับโครงการในการดำเนินการ 
 
 

- ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัต ิ

๕ ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตาม
แผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างของทาง
ราชการ  เช่ น  เศ รษ ฐกิ จ  สั งคม  รวมถึ ง
วิกฤตการณ์ต่าง 

- หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการโด ย
คำนึงถึงตัวชี้วัดทีก่ำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติ 
- หัวหน้าส่วน และบุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมจัด
โครงการที่จัดขึ้น 
 
 

๖ การรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงาน
อ่ืนที่ได้ข้อมูลล่าช้า 

- ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการ
ดำเนินงานเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลสามารถนำข้อมูลไปสรุปผลได้ 
 
 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้เกิดผล
กระทบทั้งทางจิตใจและความเป็นอยู่ของประชาชน จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์    
ตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ต้องมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชน  



 

 

 

  
คำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
๒.๑  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน     ธันวาคม    2564 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
๒.๑  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา 

ท้องถิ่น 

 โครงการ 
นำไปปฏิบัติ 

 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 90 55 73.91 

2. ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 13 11 9.56 

3. ด้านเศรษฐกิจ 1 - 0 

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 1 0.86 

5. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6 3 2.60 

6. ด้านการบริหารจัดการ 3 2 1.73 

รวม 115 72 62.60 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                

แบบท่ี 3  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

 



 

 

                                     ส่วนที่ 4 
 

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

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕62 ข้อ ๑๓  ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว 
๒๑๐๗  ลงวันที่ ๒ กันยายน  ๒๕๕๘  เรื่อง  เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณานำเข้าข้อมูลใน ระบบ e-plan ไปใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓)  นั้น  

    เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว   องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองกุ่ม  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จึง
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕64  ด้วยระบบ e-plan ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 

การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาด้วย
ระบบ e-plan 

www.dla.go.th 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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