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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
(รอบเดือนเมษายน - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4) 

 
 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 

 

 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
 
 

 
 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 
๖  พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าท่ี ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ท้ังในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว  ด้านการบริหารจัดการ และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าท่ีเพิ่มมากขึ้น  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี
ทรัพยากรจ ากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  อันเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญประการหนึ่งท่ีจะให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อการท างานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งช้ีความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลท่ีมีการวางแผนมี
ความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานท่ีซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามท่ีเป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นได้  ก็ไม่
สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีช่วยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเป็นตัวบ่งช้ีว่า ผลจากการด าเนินงาน
เป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต 
หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ี
ด าเนินการอยู่โดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า  

 
/ในการด าเนิน... 

 

บทน าบทน าบทน า   
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ในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าท่ีก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับ
ประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้าหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่างๆ การระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการ
เข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และ
การเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวาง
ระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นส่ิงท่ีต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง  จึงปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของ
หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทาง
ปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรท่ีมีอยู่ ในแต่ละโครงการ  
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นท่ีจะต้องแบกรับภาระต้นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ้อนแต่
อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน ช่ัวคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าท่ีจัดท า
รายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งท่ีมี
ความเช่ียวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด
ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นส่ิงหนึ่งท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ี
ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นส่ิงท่ีจะบ่งช้ีว่าแผนงานท่ีก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จ
ตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับ
การใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) ท่ีสามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็น
กระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศท่ีจะช้ีได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อหรือ
ยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคล่ือนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการด าเนินการ
ใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในส่ิงท่ีวางแผนไว้แล้วและท่ีได้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดต้ังขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วน
เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซี่ง
ประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามปี  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)  
 
 
 

/ตามระเบียบ... 



๒๓ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด 
๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้อง
ด าเนินการ  (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

  

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  จึงได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบ
เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลชุมพวงทราบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินท้ัง

แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางท่ี
ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ท่ีมีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ไช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แต่
เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพื่อให้ทราบว่าผลท่ีเกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  
เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะท่ีก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้อง
กับงบประมาณและสะภาพพื้นท่ีของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงส่ิงแวดล้อมของนโยบาย (environments 
or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรท่ีใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) 
การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) ส่ิงท่ี
จะได้รับหรือสนองตอบกลับ 
จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็น
เครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชน
หรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นท่ี  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  
หน่วยงานราชการท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ  และท่ีส าคัญท่ีสุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



๒๔ 
 

 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  
และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่าย
ขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย และให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอต้ัง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้ังงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการท่ีจะให้
เงินอุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนท่ีจะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และต้ังงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือ
เงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และงบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการท่ี
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี   

 
 

/กล่าวอีกนัย... 
 
 
 
 
 

๒.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 



๒๕ 
 

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน
ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่
การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุด
แข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ท่ีเป็นจุด
แข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องต้ังรับ
ให้มั่นรอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  
เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ต้ังรับให้มั้นเพื่อรอโอกาสและสุด
ท่ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยัง่ยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีต้ัง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

๑)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับโครงการ 
๔)  เพื่อระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพื่อการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 
 
 

/๔.  ขั้นตอนการ... 
 
 
 
 
 
 

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 



๒๖ 
 

 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

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

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

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

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกัน
ประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๔ 
(๕)             
 

        /  ผังขั้นตอน... 

๔.  ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 



๒๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๕.  กรอบและแนวทาง... 

ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

       ประกาศผลการติตดามและประมเนผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถ่ิน 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมนิผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 



๒๘ 
 

 
 
 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของ
องค์กรปกครองงส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

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

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

และเป็นห้วงเวลาท่ีด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  
แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมท้ังปัญหา  ความต้องการของ
ประชาคมและชุมชน  

 
/ (๓)  ความพอเพียง... 

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 



๒๙ 
 

 (๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการท่ีมีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าท่ีของท้องถิ่น โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะ
ครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเปน็อยู่ดีข้ึน  มีท่ีอยู่อาศัยท่ีมีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเท่ียวใน
ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแว้ดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก

มลภาวะท่ีเป็นพิษ ขยะในชุมชนลุดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และ
ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเป็น
ชีวิต ค่านิยมท่ีดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

 (๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการท่ีด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   
  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ

พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        
/(๖)  ประสิทธิผล… 



๓๐ 
 

 (๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   โดย

พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  ส่ิงแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามี
ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  

ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมู่บ้านท่ีบางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมท่ีเป็นท้ังระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคระห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  ส่ิงแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูร
ณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ี
อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท า
ได้หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์
ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน      

          
๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  

  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) รวมท้ังท่ี
เปล่ียนแปลง  

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) รวมทั้งท่ีเปล่ียนแปลง และ
เพิ่มเติม   

๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดใน
พื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่ 

๕.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
๖.  ระเบียบ  วิธ/6. ระเบียบ วิธีการในการติดตาม... 

 



๓๑ 
 

 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ  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 (รายละเอียดตามหัวข้อท่ี ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

รายไตรมาส 
(๑)  ไตรมาสท่ี  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม) (๒)  ไตรมาสท่ี  ๒  (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
(๓)  ไตรมาสท่ี  ๓  (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)     (๔)  ไตรมาสท่ี  ๔  (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 

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

(๔)  เคร่ืองมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อ
น าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  

ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  
ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามท่ีต้ังไว้หรือไม่ โดย
การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

/๖.๒  วิธีในการติดตาม... 

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 



๓๒ 
 

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนสามปี  แผนการ

ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการ
ด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   

     
 ส่ิงท่ีจะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนิการติดตาม
ประเมินผลตามท่ีกล่าวไปแล้วในระบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือท่ีใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

๗.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท๐๘๑๐.๒/

ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังนี้ 

แบบที่  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
๗.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือท่ีใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย
ได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลใน 
               ภาพรวม 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการด าเนินงาน  

(โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงในการ
พัฒนา     

และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวม ตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา   

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

/๗.๓  การติดตามประเมินผล... 

๗.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 
 

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


๓๓ 
 

๗.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรท่ีต้องใช้ ช่วงเวลาท่ีจะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                         

๓)  ท าใหท้ราบว่าจะต้องเปล่ียนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปล่ียนแปลงมากน้อย
แค่ไหน  การเปล่ียนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน 
การเปล่ียนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปล่ียนแปลงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบติัให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างท่ีมีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานท่ีน าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบั ติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนท่ีสอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ท้ัง
ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะช้ีให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดท่ีน าไปปฏิบั ติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการท่ีไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     
 

/๙.  คณะกรรมการ... 
 

๘.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
 
 



๓๔ 
 

 
 
 
 
 

๑. นางสุนันทา  ศิริรัตน์  ปลัด อบต.ชุมพวง  ประธานกรรมการ 
๒. นายจรัล  กล้วยประโคน สมาชิกสภา อบต.ชุมพวง  กรรมการ 
๓. นางสาวอุทุมพร  ชอนสุข สมาชิกสภา อบต.ชุมพวง  กรรมการ 
๔. นางบุญเติม  แก้วเกิด   สมาชิกสภา อบต.ชุมพวง  กรรมการ 
๕. นายทวี  นวลสีขาว  ประชาคมท้องถิ่น      กรรมการ 

  ๖. นายสัญญา บรรดาศักดิ์ ประชาคมท้องถิ่น      กรรมการ 
  ๗. นางสาวภัททิรา  เพชรพิมาย ครู กศน.ต าบลชุมพวง      กรรมการ 

๘. นางสาวอรทัย  สมัชชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรรมการ 
  ๙. นายภูศิลป์   หนุวงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ 
  ๑๐. นายสุรัตน์  ยศหลวงทุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
  ๑๑.  นางวารินทร์  เวสซี่ส์ หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. กรรมการ/เลขานุการ 
 

********************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 



๓๕ 
 

ส่วนที ่๒ 
 
 
 

 
 

 
๑.  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 

องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่น
ในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังท่ี
จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 

“ประชาชนมีชีวิตที่ดีพร้อม  สภาพแวดล้อมน่าอยู่  มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี” 
 
๒.  พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง  โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น
เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลและมลภาวะส่ิงแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

๓.  จุดม่ังหมายเพื่อการพัฒนา   
๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ 
๔)  มลภาวะและส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

๔.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 
การท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงจะสามารถพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้นั้น 

จะต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการ ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงได้น าวิสัยทัศน์มาเป็นกรอบในการก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โดยแบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น ๖ ด้าน และในแต่ละด้านได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาตาม
แนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์จังหวัด  และยุทธศาสตร์อ าเภอ
เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่ความส าเร็จ โดยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านมีเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
และตัวชี้วัดความส าเร็จ  ดังนี้ 

แผนยทุธศาสตร์แผนยทุธศาสตร์แผนยทุธศาสตร์      วิสยัทัศน์  พันธกิจ  วิสยัทัศน์  พันธกิจ  วิสยัทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหจุดมุ่งหจุดมุ่งหมาย  มาย  มาย  และและและแนวทางแนวทางแนวทางการพัฒนาการพัฒนาการพัฒนา   



๓๖ 
 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 เป้าหมาย 
  เพื่อก่อสร้าง ซ่อมบ ารุงงานโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  เช่น  
เส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ า  ประปา  ไฟฟ้า  โทรศัพท์  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  มีความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรไป – มา  มีแหล่งน้ าเพื่อการบริโภค  อุปโภคและท าการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน มีโทรศัพท์สาธารณะไว้บริการอย่างเพียงพอ  เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ต่อไป 

 แนวทางการพัฒนา 
๑. การจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ าและการปรับปรุงบ ารุงรักษาใน

เขตชุมชนและท้องถิ่น 
  ๒.  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 
  ๓.  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าท่ีเช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอืน่ 
  ๔.  การผังเมืองของท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด 

 ตัวชี้วัด 
  ๑.  จ านวนท่ีเพิ่มขึ้นของการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
  ๒.  ร้อยละของจ านวนไฟฟ้าสาธารณท่ีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  ๓.  ร้อยละของแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภคบริโภคได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ 
  ๔.  ประชาชนมีน้ าประปาสะอาดส าหรับอุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอ 
 
๒.  ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน 

 เป้าหมาย 
เพื่อก่อสร้าง ซ่อมบ ารุงและจัดหาแหล่งน้ าเพื่อการบริโภค  อุปโภคและท าการเกษตร เพื่อให้

ประชาชนได้รับความสะดวกในการช้ าอุปโภค บริโภค และท าการเกษตรอย่างพอเพียงตลอดปี 
 

 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.  ก่อสร้าง ขุดลอก ปรับปรุง และรักษาแหล่งน้ าท้ังท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติและท่ีจัดสร้างขึ้นให้   
  ๒.  พัฒนาแหล่งน้ า ขยายระบบชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
  ๓.  การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
  ๔.  การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน 

 ตัวชี้วัด 
  ๑.  จ านวนแหล่งน้ าท่ีก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม 
  ๒.  ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของครัวเรือนท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนาก่อสร้างแหล่งน้ า 
  ๓.  ผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพิ่มขึ้น 
  ๔.  ระบบน้ าประปามีมาตรฐาน สะอาด  สุขภาพอนามัยท่ีดีขึ้นของประชาชน 



๓๗ 
 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และส่งเสริมการเกษตร 

เป้าหมาย 
  เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต มีการสร้างงานอาชีพ
ในชุมชน พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานของประชาชน  สนับสนุนด้านเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์การผลิต  การบริหาร
จัดการการผลิต  การตลาด เพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน ให้ชุมชนสามารถด ารงอยู่ได้ด้วย
ความเข้มแข็ง  และพึ่งพาตนเองได้  โดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 

 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.  ส่งเสริมและจัดต้ังกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรีให้มีอาชีพเสริม สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพให้
เข้มแข็ง 
  ๒.  ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรแก่ประชาชนในต าบล 
  ๓.  ส่งเสริมการตลาดให้แก่กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพในต าบล 
  ๔.  พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพทางการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ 
  ๕.  ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ 

ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนผลิตภัณฑ์สินค้าต าบลท่ีเพิ่มขึ้น 

 ๒.  จ านวนท่ีเพิ่มขึ้นของครัวเรือนท่ีด าเนินกิจกรรมตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.  จ านวนกลุ่มอาชีพในต าบลท่ีได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
 ๔.  สัดส่วนของประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน 
 
 

๔.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

เป้าหมาย 
  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดี  มีสุขภาพจิตดี มีความสุขในการด ารงชีวิต  
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีความร่วมมือร่วมใจท่ีจะพัฒนาชุมชน  เอื้ออารีต่อกัน  ร่วมกันอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีให้ด ารงอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตดี มี
ความรู้ด้านการรักษาสุขภาพอนามัย   การป้องกันโรคติดต่อ   มีการออกก าลังกายให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิ
ต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนการให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยท่ีอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพและชีวิต  เพราะหากประชาชนมีร่างกาย
แข็งแรง มีสติปัญญา ก็จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ยกระดับการศึกษาของ
ประชาชน ให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีสถานท่ีแสวงหาความเพื่อรู้พัฒนาตนเอง  มีแหล่งข้อมูล
ข่าวสาร ให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ก้าวทันยุคของความเจริญด้าน
เทคโนโลยีท่ีเหตุการณ์ต่าง ๆ มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา  
 
 
 
 



๓๘ 
 

 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.  สนับสนุนให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนประจ าต าบล เช่น ห้องสมุดชุมชน อินเตอร์เน็ต
ต าบล ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน 
  ๒.  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส           ผู้
ติดเช้ือ HIV  และคนยากจนให้ท่ัวถึง 
  ๓.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก ทางน้ า 
  ๔.  การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรค
ระบาดและโรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน 
  ๕.  การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
  ๖.  การส่งเสริมด้านศาสนา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมประจ าชาติ และประเพณีท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด 
  ๑.  ร้อยละของประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวมเร็วและท่ัวถึง 

๒. เด็ก สตรี  คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเช้ือ HIV  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
๓.  จ านวนโครงการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/  ทาง

น้ าท่ีด าเนินกรในปีงบประมาณ 
๔.  สัดส่วนของประชากรเจ็บป่วยน้อยลง 
๕.  จ านวนโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติดท่ีด าเนินการใน

ปีงบประมาณ 
๖.  ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งท่ีเอาชนะยาเสพติด 
๗.  ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมมคีวามภูมิใจในความเป็นไทย 
 

๕.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เป้าหมาย 
  เพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบ ารุงรักษาและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  การบ าบัดและการฟื้นฟู เพื่อลดความเส่ือมโทรมของทรัพยากรด้วยการบ าบัด
ก่อน เช่น การบ าบัดน้ าเสียจากบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม  การก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน้ าเสียใน
ชุมชนหรือท้องถิ่นก่อนท่ีจะปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ   รวมถึงการฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับสู่สภาพเดิม เช่น ปลูกป่า
เพื่อฟื้นฟูความสมดุลของป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ และการเฝ้าระวังดูแลป้องกันไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมถูกท าลาย  เช่น   การเฝ้าระวังการท้ิงขยะ ส่ิงปฏิกูลลงแม่น้ า คูคลอง การจัดการกับขยะมูลฝอย  การ
จัดท าแนวป้องกันไฟป่า 

 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.  การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  ๒.  การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นและชุมชน 
  ๓.  การจ ากัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน้ าเสียในชุมชนและท้องถิ่น 
  ๔.  การจัดการ การบ ารุงรักษา และเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้และท่ีดิน 
       ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 



๓๙ 
 

  ตัวชี้วัด 
๑. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของพื้นท่ีป่าไม้ 
๒. จ านวนโครงการเกี่ยวกับการปลูกป่า การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมในปีงบประมาณ 
๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๔. ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดการขยะชุมชน 
๕. ร้อยละของจ านวนภาชนะรองรับขยะมูลฝอยท่ีเพียงพอต่อความต้องการ 

 
๖.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

เป้าหมาย 
  เพื่อส่งเสริมศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงการ ให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนท างานของบุคลากร  ให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะการปฏิบัติงานท่ี
มีประสิทธิภาพ  รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร 

แนวทางการพัฒนา 
 ๑.  ส่งเสริมศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
 ๒.  การฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ อบต. และชุมชน 
 ๓.  การซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ส าหรับส านักงาน อบต. และชุมชน 
 ๔.  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๕.  การเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 ๖.  จะเชิดชู สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ตัวชี้วัด 
 ๑.  ระดับความส าเร็จของการประเมินผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ของ

องค์การบริหาร   ส่วนต าบล 
 ๒.  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ๓.  ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล 
 ๔.  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
๕.  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ 

บริหารส่วนต าบล 
 ๖.  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบล 
 ๗.  ระดับความส าเร็จของการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
 ๘.  ร้อยละของการสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบล 
 ๙.  ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนตามยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 



๔๐ 
 

สว่นที ่ ๓ 

 

 

  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง ได้ด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเพื่อท าหน้าท่ีในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดท ารายงานการติดตาม
และประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงท าหน้าท่ีรวบรวมและจัดท า
รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี
เสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
                 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก                  จ านวน   3 คน 
                 (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก               จ านวน   2 คน 
                 (3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก             จ านวน   2 คน 
                 (4) หัวหน้าส่วนบริหารคัดเลือกกันเอง                                    จ านวน   2 คน 
                 (5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก                             จ านวน   2 คน 

                 ให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

 (1) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3) รายงานผลการเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



๔๑ 
 

วิธีการติดตามและประเมินผล 

  1. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
โครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผน
ด าเนินการประจ าปี พ.ศ.2560 และในกรณีท่ีพบปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการ
แก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่างๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  วิธีการติดตามด าเนินงาน โดยให้ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงติดตามการ
ใช้งบประมาณและด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในความรับผิดชอบ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน พร้อม
ท้ังจ านวนงบประมาณท่ีใช้จริง เป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

  ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563)  

  ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม 2564 – มีนาคม 2564) รายงานภายในเดือนเมษายน 2564 

  ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน 2564 – มิถุนายน 2564)  

  ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564) รายงานภายในเดือนตุลาคม 2564 

  และสรุปเป็นผลด าเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ชุมพวง เสนอผู้บริหาร 

  2. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของ
แผนพัฒนาผ่านทางคณะกรรมการ และกลุ่มตัวอย่างในพื้นท่ี ตามแบบ 3/2 และ 3/3 ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและน าผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลชุมพวงจะด าเนินการประเมินผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาปีละ 2 ครั้ง ก่อนท่ีจะจัดท า
แผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดท่ีประสบความส าเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
การพัฒนาท่ีก าหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคท่ีท าให้ไม่ประสบความส าเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาท่ี
ก าหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดท่ีควรปรับเปล่ียนแนวทาง หรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง 
เพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงเป็นข้อมูลในการจัดล าดับความส าคัญของยุทธศาสตร์
การพัฒนาก่อนท่ีจะจัดท าแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป 

 

 

 

 



๔๒ 
 

การติดตามและประเมินผล 

แบบที่ 1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถ่ินโดยตนเอง 

ค าชี้แจง : แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการประชุมต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนที ่1 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. .มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตาม ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 

 

 

 



๔๓ 
 

 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายไตรมาส 

ค าชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 6 เดือน เริ่มต้ังแต่ส้ินสุดการด าเนินงานในเดือนเมษายน – กันยายน 2564 
หรือไตรมาสท่ี 3, 4 
                                                                                 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 

2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี  (1) ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน 2564 – มิถุนายน  2564)    

                                                (2) ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 

ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี 2565 รวม ๔ ป ี
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
    ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 

52 
 

12 

 
 

17,553,000 
 

1,278,910 

 
 

21 
 
7 

 
 

7,473,000 
 

614,000 

 
 

25 
 

15 

 
 

16,681,000 
 

1,986,600 

 
 

11 
 
3 

 
 

21,015,320 
 

200,000 
 

 
 

11 
 
3 

 
 

8,211,000 
 

200,000 

 
 

120 
 

40 

 
 

70,993,320 
 

4,279,510 
 

 
รวม 

 

 
64 
 

 
18,831,910 

 
28 

 
8,087,000 

 
    40 

 
18,667,600 

 
14 

 
21,215,320 

 
14 

 
8,411,000 

 
160 

 
75,212,830 

 

ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี 2565 รวม 5 ป ี
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒.  ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน 
    ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     
 
 

 
6 

 
1,505,000 

 
5 

 
858,000 

 
6 

 
5,515,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
17 

 
7,878,000 

 
รวม 

 
6 

 
1,505,000 

 
5 

 
858,000 

 
6 

 
5,515,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
17 

 
7,878,000 

 



๒๖ 
 

ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี 2565 รวม ๔ ป ี
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมา
ณ(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร 
    ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 

 
 
4 

 
 

330,000 

 
 
4 
 

 
 

330,000 

 
 
4 
 

 
 

330,000 

 
 

4 
 

 
 

330,000 

 
 
4 
 

 
 

330,000 

 
 

20 

 
 

1,650,000 

รวม 4 330,000 4 330,000 4 330,000 4 330,000 4 330,000 20 1,650,000 
 

ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี 2565 รวม ๔ ป ี
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

    

           

    4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

7 560,000 7 320,000 7 320,000 7 320,000 7 320,000 35 1,840,000 

    4.2 แผนงานสาธารณสุข 
 

6 330,000 6 290,000 6 290,000 6 290,000 6 290,000 30 1,490,000 

    ๔.3 แผนงานวางแผนสถิติและวชิาการ 
 

2 40,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 6 80,000 

    ๔.4 แผนงานการศึกษา 
 

2 30,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 6 70,000 

    4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 10 250,000 

    4.6 แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

5 260,000 5 180,000 5 180,000 5 180,000 5 180,000 25 980,000 

4.7 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและ
นันทนาการ 

5 175,000 5 170,000 5 170,000 5 170,000 5 170,000 25 855,000 

รวม 
 

29 1,445,000 27 1,030,000 27 1,030,000 27 1,030,000 27 1,030,000 137 5,565,000 



๒๗ 
 

 

ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี 2565 รวม ๔ ป ี
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมา
ณ(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๕.๑ แผนงานการเกษตร 
     
 

 
 
5 

 
 

170,000 

 
 

5 

 
 

150,000 

 
 
5 

 
 

150,000 

 
 

5 

 
 

150,000 

 
 
5 

 
 

150,000 

 
 

25 

 
 

770,000 

รวม 
 

5 170,000 5 150,000 5 150,000 5 150,000 5 150,000 25 770,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 
 

5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2564  ไตรมาสที่ 3 และ  ไตรมาสที่ 4  (เมษายน 2564  ถึงกันยายน 2564) 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่อยู่ใน
ระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่มี
การยกเลิก 

จ านวนโครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน   19 38 0 0 0 0 0 0 1 2 20 40 

2.ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน    

1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร   

1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

12 42 0 0 0 0 0 0 0 0 12 42 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม   

3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 3 33 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองท่ีดี   

18 62 0 0 0 0 0 0 0 0 18 62 

รวม 54 41 0 0 0 0 0 0 0 0 54 41 
  



๒๖ 
 

6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565  ไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 (เมษายน 2564  ถึงกันยายน 2564) 

ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   3,313,000 26.50 0 0 3,313,000 26.50 
2.ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน    114,000 2.30 0 0 114,000 2.30 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสง่เสริมการเกษตร   27,390 9.13 0 0 27,390 9.13 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสงัคมให้มคีุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

3,059,930 72.67 0 0 3,059,930 72.67 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   

76,900 16.71 0 0 76,900 16.71 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี   729,179 37.45 0 0 729,179 37.45 
รวม 7,320,399 30.05 0 0 7,320,399 30.05 

 

 



๒๗ 
 

สรุปรายละเอียดตามแผนพัฒนาทีบ่รรจุในข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และจ่ายขาดเงินสะสม  
ประจ าปีงบประมาณ  2564 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4  (เมษายน  ถึง กันยายน  2564) 

 

ท่ี ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ หมาย

เหตุ ประจ าปี เพิ่มเติม จ่ายขาด 

 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน      

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 

โคกเจริญ หมู่ท่ี 15 (ซอยข้างสนามเด็กเล่น)  

64,000     

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเจริญ 

หมู่ท่ี 15 (ซอยข้างโรงเรียน ช.ศ.) 

210,000     

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
โคกเจริญ หมู่ท่ี 15 (ซอยประปาจุดท่ี 1) 

167,000     

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านโคกเจริญ-หนอง
สะแก 

28,000     

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
ยาง หมู่ท่ี 6 

304,000     

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 

ชุมพวงธารทอง หมู่ท่ี 14 

204,000     

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
หนองสะแก 

204,000     

8 โครงการจ้างเหมาปรับเกรดผิวถนนจราจรภายใน 

หมู่บ้านพันธ์เจริญ หมู่ท่ี 12 

66,000     

9 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน 

ชุมพวงธารทอง หมู่ท่ี 14 

 

229,000     



๒๘ 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ หมาย

เหตุ ประจ าปี เพิ่มเติม จ่ายขาด 

10 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านโคกเจริญ  

หมู่ท่ี 15 (ซอยบ้านนายน้อย) 

40,000     

11 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านพันธุเ์จริญ 210,000     

12 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกหมู่บ้านโคกเจริญ ม.15 

(ซอยโรงเห็ด) 

100,000     

13 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.เช่ือมถนนลาดยาง 

บ้านโคกเจริญ หมู่ท่ี 15 

242,000     

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสะแก 190,000     

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสะแก 

(สายบ้านนายเรียบ) 

224,000     

16 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหนองสะแก  105,000     

17 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหนองแดง  

(บริเวณทิศเหนือสระหนองแดง 

96,000     

18 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านหนองสะแก 

 (สายหนองสะแก-โคกเจริญ) 

217,000     

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้าน 

หนองแดง (ด้านทิศใต้วัดหนองแดง) 

393,000     

20 โครงการวางท่อระบายน้ าถนนเรียบคลองชลประทาน 

บ้านชุมพวงธารทอง หมู่ท่ี 14  

20,000     

 รวม 3,313,000     

 

 



๒๙ 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
หมา
ยเหตุ ประจ าปี เพิ่มเติ

ม 
จ่าย
ขาด 

 ยุทธศาสตร์ที่  2  น้ าแก้จน      

21 โครงการปรับซ่อมแซมบานประตูระบายน้ า หมู่ท่ี 14 114,000     

 ยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ
และบรรเทาความยากจน 

     

22 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพึ่งตนเอง 27,390     

       

 ยุทธศาสตร์ที่  4  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

     

23 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

15,730     

24 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,326,80
0 

    

25 จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ 402,000     

26 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดช้ือเอดส์ 30,000     

27 โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 16,410     

28 อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเช้ือ 20,000     

29 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000     

30 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 8,990     

31 โครงการบ้านส่ิงแวดล้อมน่าอยู่ปลอดโรค ปลอดขยะ 50,000     

32 โครงการสนับสนุนหลักประกันกันสุขภาพต าบลชุมพวง 50,000     

       

       



๓๐ 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ หมา

ยเหตุ 

33 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ชุมพวง 

30,000     

34 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี 100,000     

 รวม 3,059,93
0 

    

 ยุทธศาสตร์ที่  5     

การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

     

35 โครงการตามแนวพระราชเสาวนีย์ (ปลูกต้นไม้ถวายแม่) 8,000     

36 โครงการโคราชเมืองสะอาด 34,200     

37 โครงการตามแนวพระราชด าริ 34,700     

 รวม 76,900     

 ยุทธศาสตร์ที่  5     

การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

     

38 โครงการจ้างท่ีปรึกษา วิจัยหรือพัฒนาระบบต่างๆ 25,000     

39 โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี 3,545     

40 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 200,000     

41 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 86,770     

42 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,030     

43 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,211     

44 จัดซื้อวัสดุการการแพทย์และวิทยาศาสตร์ 75,000     

45 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000     

       



๓๑ 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ หมา

ยเหตุ 

46 โครงการบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 2,100     

47 จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,620     

48 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 200     

49 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 4,500     

50 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร 8,800     

51 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 46,802     

52 จัดซื้อก าแพงน้ า 45,000     

53 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,601     

54 จัดซื้อพัดลมไอน้ าต้ังพื้น 108,000     

55 จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 89,000     

 รวม 729,179     

 

 

จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2564                   จ านวน    129    โครงการ 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4        จ านวน       55   โครงการ 

คิดเป็นร้อยละของโครงการตามแผนพัฒนา    42.63   %  

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 
 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2560 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

- - - - - - 

รวม   
 

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบัติงาน 

- งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหาร จึงท าให้การด าเนินงานตามแผนไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

- บุคลากรไม่สัมพันธ์กับปริมาณงาน จึงท าให้การด าเนินงานล่าช้า 

- เครื่องมือ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอต่อบุคลากร จึงท าให้การด าเนินงานล่าช้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 
 

สว่นที ่ ๔ 

 

 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง ในเดือน
เมษายนและตุลาคม  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 

2. วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน      กันยายน 2564 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2564 

3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ        
ที่ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการ           
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   50 20 
2.ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน 8 1 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร   5 1 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

28 12 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม   

9 3 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี   

29 18 

รวม 129 55 
 

 

 

 

 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามแบบ ๑-๓/๑ 
 



๓๔ 
 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 

4. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 

1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 9.57 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 9.71 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 9.29 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ เฉล่ีย 9.00 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 9.71 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด เฉล่ีย 9.43 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น เฉล่ีย 9.71 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 9.57 

ภาพรวม เฉล่ีย 9.57 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาน้ าแก้จน    

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 

1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 9.14 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 9.29 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 9.00 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ เฉล่ีย 9.00 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 9.57 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด เฉล่ีย 9.43 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น เฉล่ีย 8.85 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 9.00 

ภาพรวม เฉล่ีย 9.00 
 

 

 

 



๓๕ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 

1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 8.57 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 8.71 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 9.00 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ เฉล่ีย 8.43 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 8.43 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด เฉล่ีย 9.85 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น เฉล่ีย 8.57 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 9.71 

ภาพรวม เฉล่ีย 9.43 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 

1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 7.71 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 7.86 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 7.29 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ เฉล่ีย 7.71 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 8.29 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด เฉล่ีย 8.14 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น เฉล่ีย 8.00 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 8.14 

ภาพรวม เฉล่ีย 8.00 
 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 

1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 8.29 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 7.86 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 7.29 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ เฉล่ีย 8.00 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 7.71 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด เฉล่ีย 7.86 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น เฉล่ีย 8.29 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 9.00 

ภาพรวม เฉล่ีย 8.00 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี     

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 

1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 9.57 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 8.43 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 8.57 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ เฉล่ีย 8.71 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 9.00 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด เฉล่ีย 8.29 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น เฉล่ีย 8.86 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 9.14 

ภาพรวม เฉล่ีย 9.28 
 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 
 
 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง  แบบท่ี 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยมีการก าหนดให้เก็บข้อมูลปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี 
(140 ชุด) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

1. เพศ           (1) ชาย (79)         (2) หญิง (61) 

2. อายุ           (1) ต่ ากว่า 20 ปี(19)  (2) 20 – 30 ปี(31) (3) 31 - 40 ปี(21) 
                     (4)  41 – 50 ปี(33)  (5) 51 – 60 ปี(24) (6) มากกว่า 60 ปี(12) 

3. การศึกษา    (1) ประถมศึกษา(83)  (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า(34)  (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า(10) 
                     (4)  ปริญญาตรี(11)    (5) สูงกว่าปริญญาตรี(2)              (6) อื่นๆ 

4. อาชีพหลัก    (1) รับราชการ(12)     (2) เอกชนรัฐวิสาหกิจ (3)     (3) ค้าขายธุรกิจส่วนตัว(27) 
                     (4)  รับจ้าง(59)         (5) นักเรียน นักศึกษา(11)        (6) เกษตรกร (24) 
                     (7) อื่นๆ โปรดระบุ(4)    ไม่มีอาชีพ       

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวมมากน้อยเพยีงใด 

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีโดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

ความพึงพอใจของประชาชน  

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 

1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 7.03 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 6.97 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 7.51 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ เฉล่ีย 7.33 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 6.81 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด เฉล่ีย 7.79 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น เฉล่ีย 8.85 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 8.41 

ภาพรวม เฉล่ีย 8.45 
 

 



๓๘ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาน้ าแก้จน    

ความพึงพอใจของประชาชน  

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 

1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 8.98 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 8.71 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 8.33 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ เฉล่ีย 7.97 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 7.53 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด เฉล่ีย 8.87 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น เฉล่ีย 7.89 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 9.31 

ภาพรวม เฉล่ีย 9.21 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร  

ความพึงพอใจของประชาชน  

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 

1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 6.67 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 7.21 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 6.97 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ เฉล่ีย 6.53 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 6.31 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด เฉล่ีย 7.37 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น เฉล่ีย 7.81 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 7.51 

ภาพรวม เฉล่ีย 7.39 
 

 

 

 

 



๓๙ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ความพึงพอใจของประชาชน   

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 

1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 7.11 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 6.97 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 6.53 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ เฉล่ีย 6.51 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 6.01 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด เฉล่ีย 6.37 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น เฉล่ีย 6.53 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 6.57 

ภาพรวม เฉล่ีย 6.07 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              
ความพึงพอใจของประชาชน  

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 

1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 6.83 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 6.79 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 6.57 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ เฉล่ีย 6.59 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 6.01 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด เฉล่ีย 6.07 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น เฉล่ีย 6.75 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 6.89 

ภาพรวม เฉล่ีย 7.01 
 

 

 

 

 

 



๔๐ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี     

ความพึงพอใจของประชาชน  

  

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 

1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 7.57 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 7.59 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 7.89 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ เฉล่ีย 7.07 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 7.49 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด เฉล่ีย 7.63 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น เฉล่ีย 7.09 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉล่ีย 7.03 

ภาพรวม เฉล่ีย 7.17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


