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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

 

1.   ควำมส ำคญัของกำรตดิตำมและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมี

จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการ

ติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใชด้ว้ยกนัอย่างเหมาะสม   จะช่วยใหผู้บ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน   พนักงานส่วนต าบล   พนักงานจา้ง   สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  สามารถก ากบัดูแล  ทบทวน และพฒันา

งาน   พฒันาทอ้งถ่ินตามแผนงาน โครงการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผล

แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง จึงเป็นการติดตามผลท่ีใหค้วามส าคญั   ดงัน้ี 

  1. ผลการปฏิบติังานของผูร้บัผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพฒันาองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหวัทุ่งหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการหรือไมไ่ดด้ าเนินการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีไดก้ าหนด

ไวห้รือไม ่รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

  2. ผลการใชปั้จจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง

ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาไดร้บัปัจจยัหรือทรพัยากรทั้งดา้นปริมาณ และคุณภาพ

ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวห้รือไมอ่ยา่งไร 

  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าไดผ้ลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่เพียงใด มี

ปัญหาอุปสรรคอะไรบา้ง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน การด าเนินการตามแผนงานและ

โครงการเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน และขัน้ตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน 

  4. ความส าคญัของการติดตามและประเมินแผนเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการทดสอบผลการ

ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่งว่าด าเนินการไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

หรือไม่ ท าใหท้ราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้

ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค 

(threats) ของแผนพัฒนาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจาก

ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง ผู้บริหารระดับ

หัวหน้าส านัก/ผูอ้ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง สภาพพ้ืนท่ีและผูม้ีส่วน

เก่ียวขอ้งเพื่อน าไปสู่การปรบัปรุงแผนงาน โครงการพฒันาใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัสภาพพ้ืนแวดลอ้มใน

สงัคมภายใตค้วามตอ้งการและความพึงพอใจของประชาชน 

  บทสรุปของควำมส ำคญัก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพฒันาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือใหเ้กิดผล

สัมฤทธ์ิเชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ตอ้งเร่งรีบด าเนินการและจะตอ้งมี

ความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการ

เสริมสรา้งใหเ้กิดจุดแข็งน้ี และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะตอ้งตั้งรบัใหม้ัน่ รอโอกาสท่ีจะด าเนินการ

และตั้งมัน่อย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนตอ้งหยุดและ

ถดถอยปัญหาลงใหไ้ด ้ด าเนินการปรับปรุงใหดี้ขึ้ นตั้งรบัใหม้ัน่เพ่ือรอโอกาสและสุดทา้ยเมื่อมีโอกาสก็



หนา้ 2 

 

 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนเมษายน  2561 – กนัยายน 2561) 

 
 

จะตอ้งใชพ้นัธมิตรหรือผูม้ีส่วนไดเ้สียในองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งใหเ้กิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการ

ขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พรอ้มการปรบัปรุงและเร่งรีบด าเนินการ ส่ิงเหล่าน้ีจะถูกคน้พบเพ่ือใหเ้กิด

การพัฒนาองค์การบ ริหารส่ วนต าบลหัว ทุ่ ง โดยการติดตามและประเมินผล ซ่ึงส่ งผลให้เกิด

กระบวนการพฒันาอยา่งเขม้แข็งและมีความยัง่ยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ดอ้ยา่งดียิ่ง 

2.  วตัถุประสงคข์องกำรตดิตำมและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีมุ่งคน้หาแผนงาน โครงการท่ีไดด้ าเนินการ

ไปแลว้วา่ส่ิงใดควรด าเนินการต่อไปตามวตัถุประสงคข์องแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการ

ตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องน้ันว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและ

ประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีไม่ไดด้ าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจาก

เร่ืองใด จึงไดก้ าหนดเป็นวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

  1. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารราชการทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งซ่ึงจะ

ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้ น มี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

  2. เพ่ือใหท้ราบความกา้วหนา้การด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้สภาพ

ผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพฒันาทอ้งถ่ินตามภารกิจท่ีไดก้ าหนดไว ้

  3. เพื ่อ เป็นขอ้ม ูลส าหร ับ เร ่งร ัด  ปร ับปรุง แก ไ้ข ขอ้บกพร่องของการด าเนินงาน 

โครงการ การยกเลิกโครงการท่ีไมเ่หมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจ้่ายงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนต าบล

หวัทุ่ง 

  5. เพ่ือสรา้งความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินปลดั/รองปลดัผูบ้ริหารระดบัส านัก/กองทุก

ระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่งท่ีจะตอ้งผลักดันใหก้ารด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวตัถุประสงค์กับใหเ้กิดประโยชน์กับผูม้ีส่วนไดเ้สีย ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง 

ประชาชนในต าบลหวัทุ่งหรือสงัคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัรอ้ยละความส าเร็จของปฏิบติังาน

ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3.  ขั้นตอนกำรตดิตำมและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ้ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าท่ี ดังน้ี   (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเพ่ือใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอ

ต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพรอ้มทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาใหป้ระชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบหา้วนันับแต่วันรายงานผลและเสนอ
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ความเห็นดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวนัโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง

ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือ

ช่วยปฏิบติังานตามท่ีเห็นสมควร 

  1. กำรด ำเนินกำรตดิตำมและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน มีจ านวน 11 คน ประกอบดว้ย  

  1)  สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีสภาทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวน 3 คน  

  2)  ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ินท่ีประชาคมทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวน 2 คน 

  3) ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวน 2 คน 

  4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจ านวน 2 คนและผูท้รงคุณวุฒิท่ีผู้บริหาร

ทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวน 2 คน 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวั

ทุ่ง ตอ้งด าเนินการใหก้ารติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ินบรรลุวตัถุประสงคต์ามแผนพัฒนา

ทอ้งถ่ินส่ีปี ดงัน้ี 

  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทอ้งถ่ินส่ีปี   โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหว้งเวลาใหเ้หมาะสมกับองค์การบริหารส่วน

ต าบลหวัทุ่ง 

  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหว้ง

เวลาท่ีก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดต้ลอดระยะเวลา 

  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ี

ปีต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเพ่ือด าเนินการต่อไป 

  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวั

ทุ่งไดก้ าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรบัการติดตามและประเมินผล

แผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งดงัน้ี 

  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม

ยุทธศาสตรแ์ละโครงการเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน จะเร่ิมด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลของโครงการท่ี

จะติดตามว่ามีวตัถุประสงคห์ลกัอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไวห้รือไม่ (ซ่ึงดูไดจ้ากการ

ก าหนดตัวช้ีวดั : KPI) ถา้ก าหนดไวแ้ลว้มีความชดัเจนเพียงใด ใครเป็นผูร้บัผิดชอบ ใครเป็นผูใ้ชผ้ลการ

ติดตาม เป็นตน้ จากน้ันศึกษาว่าผูใ้ชผ้ลการน าผลไปใชป้ระโยชน์อย่างไร เมื่อใด ขอ้มลูหลกัๆท่ีตอ้งการคือ

อะไร ตอ้งการใหร้ายงานผลอย่างไร มีขอ้เสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซ่ึงการศึกษาดงักล่าวอาจใช้

วิธีสมัภาษณแ์ละ/หรือสงัเกตแลว้น าผลท่ีไดม้าก าหนดเป็นวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวตัถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน

จาก ขอ้ 2.1 มาวิเคราะห์ แลว้เขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบดว้ย ประเด็นหลักๆ คือ วตัถุประสงคก์าร

ติดตามแหล่งขอ้มูล เวลาท่ีเก็บขอ้มูล วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิธีการวิเคราะหข์อ้มูล จากน้ันสรา้ง

เคร่ืองมือซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นแบบสมัภาษณห์รือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรบัปรุงเคร่ืองมือ 
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  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินเป็นการด าเนินการตามวตัถุประสงค์

และขั้นตอนท่ีไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงส่ิงส าคญัท่ีตอ้งการในชั้นน้ี คือ ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ดังน้ัน แมจ้ะวางแผน

พฒันาทอ้งถ่ินไวดี้และไดข้อ้มูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถา้ในเชิงปริมาณไดน้้อยก็ตอ้งติดตามเพ่ิม

จนกวา่จะไดค้รบขัน้ต า่ตามท่ีก าหนดไวต้ามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

  2.4 การวิเคราะหข์อ้มูลเป็นการวิเคราะหต์ามวตัถุประสงคข์องการติดตามท่ีก าหนดไวแ้ต่

ละโครงการตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว ้โดยอาจใชว้ิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่ารอ้ยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนา

เปรียบเทียบการเขียน  Flow Chart  การแสดงแผนภูมิแกนท(์Gantt Chart) หรืออาจใชห้ลายๆวิธีประกอบ

กนัตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทอ้งถ่ินเป็นการรายงานใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบโดยรายงาน

ตามแบบท่ีก าหนดไวต้ามแผนพฒันาทอ้งถ่ินทั้งน้ี การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหน่ึงๆ อาจ

มีหลายลกัษณะก็ไดต้ามความเหมาะสมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งในการรายงานผลการติดตาม

โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซ่ึงประกอบดว้ยก็ไดค้วามเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดย

สรุปวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดร้บัจากการติดตามซ่ึงจะปรากฏในส่วนท่ี 2และส่วนท่ี 3 

  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน รายงานผลและ

เสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่งต่อ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเพ่ือใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ินและคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์าร

บริหารส่วนต าบลหวัทุ่งโดยอยา่งนอ้ยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  2.7 การวินิจฉัยสัง่การการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แกไ้ขท่ีดี

หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่งหรือ

ผูเ้ก่ียวขอ้งหรือผูม้ีอ านาจในส านัก กองต่าง ๆ ไดร้บัรายงานสรุปแลว้จะวินิจฉยั/สัง่การ เพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ี

ไดจ้ากรายงานสรุป ซ่ึงอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบงัคบับญัชาก็ไดต้ามความเหมาะสม

ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

  3. กำรรำยงำนผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่งมี

อ านาจหน้าท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเพ่ือใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ินและคณะกรรมการพฒันาขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหวัทุ่งโดยอยา่งนอ้ยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
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ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  เครื่องมือกำรตดิตำมและประเมินผล 

  เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (Monitoring and evaluation tools 

for local development plans) เป็นส่ิงของ วสัดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งใชใ้นการเก็บขอ้มูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ

พิจารณาเลือกใชเ้คร่ืองมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินได้

คิดสรา้งไวเ้พ่ือใชใ้นการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวดัทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และ

วิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเคร่ืองการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินได้แก่

แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสมัภาษณ ์ (Interview) และแบบสงัเกตการณ์  (Observation) เป็น

ตน้  โดยอาศัยสภาพพ้ืนท่ีทัว่ไป อ านาจหน้าท่ี ภารกิจขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งรวมถึงผูม้ีส่วน

ไดเ้สียในทอ้งถ่ินรวมทั้งเกณฑม์าตรฐาน แบบต่าง ๆ ท่ีไดก้ าหนดขึ้ นหรือการน าไปทดลองใชเ้พ่ือปรบัปรุง

ผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน 

 

คณะกรรมการ

พฒันาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน 

สภาทอ้งถ่ิน 

รายงาน

ผล 
เสนอ 

ตั้งขอ้สงัเกต/รบัทรำบ/เสนอ

ความเห็น 

ผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน 

 

ประกาศผลการติดตามและ

ป ระ เมิ น ผ ล แผน พัฒ น า ให้

ประชาชนในต าบลทราบในท่ี

เปิดเผยภายในสิบหา้วัน นับแต่

วั น ร า ย ง า น ผ ล แ ล ะ เส น อ

ความเห็นดังกล่าวและต้องปิด

ประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่าสามสิบวนั 

เสนอ 

 

เสนอ 

 

ตั้งขอ้สงัเกต/รบัทรำบ/เสนอ

ความเห็น 

เสนอ 
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แกไ้ขแลว้  จึงน าเคร่ืองมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปใชใ้นการปฏิบติังานจริงหรือ

ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บขอ้มลู วิเคราะหข์อ้มลู สรุปขอ้มลูท่ีเป็นจริงต่อไป  

  1.  กรอบและแนวทำงในกำรตดิตำมและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวั

ทุ่งก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดงัน้ี 

  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดงัน้ี 

    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหวัทุ่งอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั้ง  ในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม 

    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลและสรุปภาพรวมท่ีผ่านมาทุกครั้ง 

    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา

ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินภายในวนัท่ี 20 เมษายน และภายในวนัท่ี 20 ตุลาคม เพ่ือใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอ

สภาทอ้งถ่ินภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการ (หรือผลผลิต) ท่ีไดก้ าหนดขึ้ นมีความสอดคลอ้งและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรพัยากรส าหรบัการด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลประกอบดว้ยคน เงิน วสัดุ อุปกรณ ์เคร่ืองมือในการปฏิบติังานตามศกัยภาพโดยน าเคร่ืองมือท่ี

มีอยูจ่ริงในองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งมาปฏิบติังาน 

  1.4 ความกา้วหน้า (Progress) กรอบของความกา้วหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวดั

จากรายการท่ีเป็นโครงการในรอบ 4 ปี วดัไดจ้ากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเน่ืองจาก

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสมัพนัธก์นัระหว่าง

ผลผลิตหรือผลท่ีไดร้บัจริงกบัทรพัยากรท่ีถูกใชไ้ปในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง

ซ่ึงสามารถวดัไดใ้นเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จ านวน ระยะเวลา เป็นตน้ 

  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีไดจ้ากประสิทธิภาพท าใหเ้กิดผลลัพธ์และ

ผลผลิต (Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิง

คุณภาพ ซ่ึงวดัเป็นความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นตน้ 

  ก าหนดแนวทางการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ี

จะตอ้งวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง  ทั้งในระดบัหมู่บา้นและระดับต าบล

และอาจรวมถึงอ าเภอและจงัหวดัดว้ย  เพราะว่ามีความสมัพนัธแ์ละปฏิสมัพนัธ์ในเชิงการพฒันาทอ้งถ่ิน

แบบองคร์วมของจงัหวดัเดียวกนั  

  2.  ระเบียบ วิธีในกำรตดิตำมและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวั

ทุ่ง  ก าหนดระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล  ดงัน้ี 
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  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ

ประเมินผลมีองคป์ระกอบใหญ่ๆ ท่ีส าคญั 3 ประการ คือ  

    1) ผูเ้ขา้ร่วมติดตามและประเมินผล  

    2) เคร่ืองมือ  

    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 

  2.2  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  

    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล   การออกแบบเพ่ือการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลไดอ้ย่างตรงประเด็น 

อธิบายหรือควบคุมความผนัแปรของโครงการเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได ้

    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียน ท่ี

ผูร้ับผิดชอบโครงการจัดท าไวแ้ลว้ หรืออาจเป็นขอ้มูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตอ้งจด

บนัทึก (record) สงัเกต (observe) หรือวดั (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

จะด าเนินการในพ้ืนท่ีจากผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง เจา้หน้าท่ีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่งเป็น

ขอ้มลูท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ พฤติกรรม ความตอ้งการ  ซ่ึงศึกษาไดโ้ดยวิธีการสงัเกตและสามารถวดัได ้

  3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใชใ้นกำรตดิตำมและประเมินผล  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวั

ทุ่งก าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดตามและประเมินผลดงัน้ี 

  3.1 การทดสอบและการวดั (Tests & Measurements) วิธีการน้ีจะท าการทดสอบและ

วดัผล เพ่ือดูระดบัการเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบติังาน และแนวทาง

การวดั  จะใชเ้คร่ืองมือใดในการทดสอบและการวดัน้ันเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนา

ทอ้งถ่ิน  

  3.2 การสัมภาษณ์  ( Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์ เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การ

สมัภาษณ์เป็นการยืนยนัว่า  ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง  ผูไ้ดร้บัผลกระทบมีความเก่ียวขอ้งและไดร้บัผลกระทบใน

ระดบัใด  โดยทัว่ไปการสมัภาษณถู์กแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ  การสมัภาษณแ์บบเป็นทางการหรือก่ึง

ท างการ ( formal or semi-formal interview) ซ่ึ งใช้แบบสัมภ าษณ์ แบบมี โค รงสร้าง ( structure 

interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์  และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview)  ซ่ึง

คลา้ยๆ กบัการพดูสนทนาอยา่งไมม่ีพิธีรีตอง ไมเ่คร่งครดัในขัน้ตอน 

   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่งใชก้ารสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้ นกับการพัฒนาท้องถ่ินของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งมีการบนัทึกการสงัเกต แนวทางในการสงัเกต และก าหนดการด าเนินการ

สังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลเขา้ไปใชชี้วิตร่วมกบัประชาชาชนในหมู่บา้นหรือตวับุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกนั

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 

observation) เป็นการสงัเกต บนัทึกลกัษณะทางกายภาพ โครงสรา้ง และความสมัพนัธข์องผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ในองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 
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  3.4 การส ารวจ (surveys) ในท่ีน่ีหมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรบัรู ้ 

ทัศนคติความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความตอ้งการของประชาชนในต าบลหวัทุ่ง  คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง  จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการ

ส ารวจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรแ์ละโครงการมีความ

จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งใชเ้อกสาร ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความ

ตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน สาเหตุของปัญหา แนวทางการแกไ้ขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา 

ตลอดจนเป้าประสงคค์่าเป้าหมายกลยุทธแ์ผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสยัทศัน์ขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหัวทุ่ง  และศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ เช่น  แผนพัฒนาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561  

2564)  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561  ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและเบิกจ่าย

งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (E-PLAN) 

5. ประโยชนข์องกำรตดิตำมและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน ท่ีส าคญัคือ การน าไปใชแ้กไ้ขปัญหาต่าง ๆ ระหว่าง

ด าเนินโครงการ รองลงมาคือน าไปใชส้ าหรบัวางแผนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีในอนาคต ประโยชน์

ต่าง ๆ แยกเป็นหวัขอ้ไดด้งัน้ี 

  1. ไดท้ราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและการ

ด าเนินการตามโครงการซ่ึงจะท าใหว้ิธีการปฏิบติัด าเนินการไปแนวทางเดียวกนั  

  2. ไดท้ราบถึงขอ้ดี ขอ้เสีย ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจยัท่ีท าใหแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีและ

การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ินมีปัญหา ท าให้สามารถแกไ้ขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่าง

ทนัท่วงที ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

  3. ช่วยใหก้ารใชท้รัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุม้ค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 

งบประมาณ และทรพัยากรในการด าเนินโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหข์อ้มลูต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัรายละเอียด ความตอ้งการ สภาพปัญหา

ต่าง ๆ ท่ีจะน าไปจดัท าเป็นโครงการเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ิน เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอ้มูลท่ีเป็นจริง 

ท าใหไ้ดร้บัความเช่ือถือและการยอมรบัจากประชาชน ผูม้ีส่วนไดเ้สีย หน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ องคก์รต่าง 

ๆ 

  5. กระตุ้นให้ผู ้ปฏิบัติงานและผู้เก่ียวขอ้งกับการพัฒนาท้องถ่ิน การจัดท าโครงการและ

รบัผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรบัผิดชอบ และกระตือรือรน้ในการแกไ้ข ตลอดจนปรบัปรุง

รายละเอียด เน้ือหา ขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 

  6. การวินิจฉัย สัง่การ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ปลดั/รองปลดั ผูบ้ริหารระดับส านัก/กองต่าง ๆ ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่งสามารถวินิจฉัย สัง่การไดอ้ย่างถูกตอ้ง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ

พัฒนาทอ้งถ่ินใหส้อดคลอ้งกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ีนอกจากน้ียังสามารถก าหนด

มาตรการต่าง ๆ ส าหรบัการปรบัปรุงแกไ้ขและป้องกนัความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้ นได ้ 
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  7. ท าใหภ้ารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งแต่ละคน แต่ละส านัก/

กองต่าง ๆ มีความสอดคลอ้งกัน ประสานการท างานใหเ้ป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าใหเ้ป้าหมายของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลกั มีความสอดคลอ้งและเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

  8. สามารถรกัษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเ้ป็นไปและตรงตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 

กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดร้บัการบริการประชาชนในเขตต าบลหวัทุ่ง 

ž   
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ส่วนที่ 2 

วิสยัทศัน ์ พนัธกิจ และจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพฒันำ 

 

2.1   ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2563 

    แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งเป็นแผนยุทธศาสตรท่ี์ก าหนด

ระยะเวลา  4  ปี พ.ศ. 2560-2563  ซ่ึงเป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมขององคก์ารบริหารส่วนต าบล

หัวทุ่งท่ีก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง  โดยแสดงถึง   

วิสยัทศัน์   พนัธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาในอนาคตโดยสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัขอนแก่น และแผนชุมชน

ต าบลต าบลหวัทุ่ง 

    2.1.1  แผนยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหัวทุ่ง  มีรำยละเอียด 

ดงัน้ี 

       1)  ยุทธศำสตร ์ประกอบดว้ย 

       ยุทธศาสตรท่ี์  1  การพฒันาคน สงัคมและการศึกษาใหม้ีคุณภาพ         

ยุทธศาสตรท่ี์  2  การพฒันาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่      

ยุทธศาสตรท่ี์  3  การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน  และเศรษฐกิจเพื่อการแขง่ขนั 

ยุทธศาสตรท่ี์  4  การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   

     ยุทธศาสตรท่ี์  5 การพฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดี          

2)  พนัธกิจ   (Mission)  ประกอบดว้ย 

1. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนอยา่งทัว่ถึง 

2. ส่งเสริมดา้นการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 

3. เสริมสรา้งขีดความสามารถของชุมชนในการแกไ้ขปัญหาความยากจน 

4. ด าเนินงานตามแนวทางปฏิบติัของ “ ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ” 

5. จดัระเบียบชุมชน  สงัคม และการรกัษาความสงบเรียบรอ้ย 

6. พฒันาชุมชนใหน่้าอยู ่มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  สะอาด  สวยงาม  และปลอดภยั 

7. จดัใหม้ีและบ ารุงรกัษาระบบสาธารณูปโภคท่ีดีพอต่อความตอ้งการของ

ประชาชน 

8. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 

9. ส่งเสริมดา้นศาสนาและฟ้ืนฟูอนุรกัษ์วฒันธรรมประเพณีของทอ้งถ่ิน 

10. พฒันาส่ิงแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ 

11. พฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐัท่ีดีโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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3)  จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพฒันำ  ประกอบดว้ย 

1. ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้ น  ไดร้บัการดูแลดา้นสุขภาพและการบริการดา้น

สวสัดิการสงัคมอยา่งทัว่ถึง 

2. ประชาชนไดร้บัการศึกษาเพ่ิมมากขึ้ น  ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา  

รวมทั้งขยายช่องทางในการรบัรูข้อ้มูลขา่วสารท่ีทนัสมยัของประชาชนเพ่ิมข้ึน 

3. การไดร้บับริการดา้นสาธารณูปโภคมีความสะดวกและเสมอภาค 

4. ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 

5. ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งยัง่ยืน 
6. การบริหารจดัการภาครฐัท่ีดีแบบบรูณาการและมีส่วนร่วม 

       4)  แนวทำงกำรพฒันำทอ้งถิ่น ประกอบดว้ย 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1  กำรพฒันำคน สงัคมและกำรศึกษำใหมี้คุณภำพ 
แนวทางท่ี 1.1  พฒันา ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุก

ระดบัทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกช่วงวยั 

แนวทางท่ี  1.2  พฒันาดา้นการกีฬาและนันทนาการ  

แนวทางท่ี  1.3  เสริมสรา้งคุณธรรม   จริยธรรม   และค่านิยมท่ีดีงามของคนใน

ครอบครวัและชุมชน 

แนวทางท่ี  1.4   เสริมสรา้งระบบสุขภาพท่ีมีคุณภาพอยา่งครบวงจร  ตั้งแต่การ

ส่งเสริมการป้องกนั  การรกัษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

แนวทางท่ี  1.5  พฒันา   สง่เสริม   และสนับสนุนการกีฬาเพ่ือสรา้งนิสยัรกัการ

กีฬาและสรา้งโอกาสใหเ้ยาวชนพฒันาทกัษะการกีฬาเพ่ืออาชีพตามศกัยภาพ 

แนวทางท่ี  1.6 อนุรกัษ์  สืบสานศิลปวฒันธรรม   ศาสนา   และจารีตประเพณี

ท่ีดีงาน 

แนวทางท่ี 1.7  สงเคราะหแ์ละช่วยเหลือแก่ผูย้ากจนและผูด้อ้ยโอกาสในดา้นท่ี

อยูอ่าศยัและการด ารงชีวิต 

ยุทธศำสตรท์ี่ 2  กำรพฒันำเมืองและชุมชนใหน่้ำอยู่ 

แนวทางท่ี  2.1  พฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นการคมนาคมขนส่ง และระบบ

สาธารณูปโภค  สาธารณูปการท่ีไดม้าตรฐาน 

แนวทางท่ี  2.2 พฒันาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ในทอ้งถ่ิน 

แนวทางท่ี  2.3  พฒันา  สง่เสริม  และสนับสนุนระบบการรกัษาความปลอดภยั 

ใหเ้มืองและชุมชนปลอดภยั  ปลอดยาเสพติด  และปลอดอบายมุข  โดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วม 
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ยุทธศำสตรท์ี่  3  กำรพฒันำเศรษฐกิจชุมชน  และเศรษฐกิจเพื่อกำรแข่งขนั 

 แนวทางท่ี 3.1  พฒันาส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑชุ์มชนอยา่ง

ครบวงจร    ตั้งแต่การออกแบบ  การผลิต    การบรรจุภณัฑ ์ และการตลาด 

แนวทางท่ี 3.2  พฒันาและส่งเสริมการท าการเกษตรท่ียัง่ยืน   ตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางท่ี 3.3  พฒันา  และเสริมสรา้งศกัยภาพในการประกอบอาชีพแก่

ประชาชนและผูด้อ้ยโอกาส 

ยุทธศำสตรท์ี่ 4  กำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

แนวทางท่ี 4.1  เสริมสรา้งการมีส่วนร่วมและจิตส านึกแก่ชุมชน  และองคก์ร

เครือข่ายดา้นการอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้มในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน

ทอ้งถ่ิน 

แนวทางท่ี 4.2  อนุรกัษ์   ฟ้ืนฟูพื้ นท่ีป่า  และป่าตน้น ้าธารใหเ้กิดความอุดม

สมบรูณ ์ และคงความหลากหลายทางชีวภาพ 

แนวทางท่ี  4.3  พฒันาฟ้ืนฟูแหล่งน ้าเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเก็บกกัน ้า

ใชเ้พ่ือการอุปโภคบริโภค   และการประกอบอาชีพ 

แนวทางท่ี 4.4  เพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการขยะมลูฝอยและ ส่ิงปฏิกูล และน ้า

เสียและมลภาวะอ่ืนๆ 

ยุทธศำสตรท์ี่  5. กำรพฒันำระบบบริหำรจดักำรที่ดี 

แนวทางท่ี 5.1    พฒันาเพ่ิมขีดความสามารถในดา้นการบริการจดัการการเงิน  

การคลงั  และงบประมาณของ อบต.   ใหม้ีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 

แนวทางท่ี 5.2  พฒันาระบบการใหบ้ริการเพ่ิมขีดสมรรถนะการปฏิบติังาน

บุคลากรทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง 

แนวทางท่ี  5.3  เสริมสรา้งความเขม้แข็งและการมีส่วนร่วนของชุมชนและ

ประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินทุกขัน้ตอน 

แนวทางท่ี 5.4   พฒันาเสริมสรา้งภาวะผูน้ าทอ้งถ่ินใหม้ีคุณธรรม   จริยธรรม   

และธรรมาภิบาล 

แนวทางท่ี  5.5  เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจดการส านักงาน 

       5)  วิสยัทศันใ์นกำรพฒันำทอ้งถิ่น  (Vision) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง  เศรษฐกิจกา้วหนา้  การศึกษา  สาธารณสุข  ถว้น

ทัว่  ครอบครวัอบอุ่น  ชุมชนเขม้แข็ง  ฟ้ืนฟูอนุรกัษ์แหล่งวฒันธรรมประเพณี บริหารจดัการท่ีดีโดยมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน ” 
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ส่วนที่ 3 

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำ 

3.1 ผลกำรด ำเนินงำนยอ้นหลงัในปีงบประมำณ   พ.ศ. 2559-2560 

     1.  ผลกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพฒันำ ในปีงบประมำณ   พ.ศ. 2559 

แผนพฒันำสำมปี พ.ศ. 2559-2561 (เฉพำะปี พ.ศ. 2559) 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

ยทุธศำสตร ์

โครงกำรตำมแผนพฒันำ ด ำเนินกำรจริง 

จ  ำนวน

โครงกำร 

จ  ำนวนเงิน 

(บำท) 

จ  ำนวน

โครงกำร 

จ  ำนวนเงิน 

(บำท) 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การพฒันาคน สงัคมและ

การศึกษาใหม้ีคุณภาพ 
34 2,740,460 24 1,539,114.23 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 การพฒันาเมืองและชุมชนใหน่้า

อยู ่
27 4,939,700 26 3,464,859.22 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน และ

เศรษฐกิจเพื่อการแขง่ขนั 
8 240,000 6 83,255.00 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 การพฒันาดา้นการจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
5 425,200 5 365,282.00 

ยุทธศาสตรท่ี์ 5 การพฒันาดา้นระบบบริหาร

จดัการท่ีดี 
26 2,046,900 17 529,399.00 

รวมทั้งส้ิน 100 10,392,260 78 5,981,909.45 
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โครงกำรเพื่อกำรพฒันำทอ้งถิ่นที่ไม่ไดด้  ำเนินกำรจริง   ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

      

ยุทธศำสตร ์ จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน เหตผุลที่ไม่ไดด้  ำเนินกำรจริง 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1. การพฒันาคน สงัคมและการศึกษาใหม้ีคุณภาพ 3 105,000.00 

1. หน่วยงานภายนอกไม่แจง้ความประสงคข์อรบัเงินอุดหนุน   

2 .ขัดกับระเบียบราชการซ่ึงไม่สามารถซ้ือและแจกจ่ายได้ 

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2  การพฒันาเมอืงและชุมชนใหน่้าอยู่ - -  

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน  และเศรษฐกิจเพื่อการ

แขง่ขนั 
- - 

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม - 82,500.00 

โครงการขุดลอกคลองสาขาทุ่งพึงพืด (ขา้งถนน คสล.) หมู่ท่ี 2 

บา้นหวัคู  ด าเนินการแต่ใชง้บประมาณจากหน่วยงานภายนอกท า

ใหไ้ม่ไดเ้บิกจ่ายงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

ยุทธศาสตรท่ี์ 5 การพฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดี 3 40,000.00 

1 .หน่วยงานภายนอกไม่แจง้ความประสงคข์อรบัเงินอุดหนุน   

2. เน่ืองจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 น้ัน ไดจ้ัด

ฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวแลว้ 

รวมทั้งส้ิน 6 227,500.00  
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รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนเมษายน  2561 – กนัยายน 2561) 

 
 

 2.  ผลกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพฒันำ ในปีงบประมำณ   พ.ศ. 2560 

   

      แผนพฒันำสำมปี พ.ศ. 2560-2562  (เฉพำะปี พ.ศ. 2560) 

 

 

ยทุธศำสตร ์

โครงกำรตำมแผนพฒันำ ด ำเนินกำรจริง 

จ  ำนวน

โครงกำร 

จ  ำนวนเงิน 

(บำท) 

จ  ำนวน

โครงกำร 

จ  ำนวนเงิน 

(บำท) 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การพฒันาคน สงัคมและ
การศึกษาใหม้ีคุณภาพ 

38 8,238,900.00 27 7,448,945.95 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 การพฒันาเมืองและชุมชนให้

น่าอยู ่
48 8,200,400.00 36 6,750,021.56 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 

และเศรษฐกจิเพื่อการแขง่ขนั 
8 256,900.00 7 181,262.00 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 การพฒันาดา้นการจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
5 393,000.00 5 384,420.00 

ยุทธศาสตรท่ี์ 5 การพฒันาดา้นระบบบริหาร

จดัการท่ีดี 
14 1,225,000.00 11 1,197,875.96 

รวมทั้งส้ิน 113 18,314,200.00 86 15,962,525.47 
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รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนเมษายน  2561 – กนัยายน 2561) 

 
 

โครงกำรเพื่อกำรพฒันำทอ้งถิ่นที่ไม่ไดด้  ำเนินกำรจริง   ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

    

ยุทธศำสตร ์ จ ำนวน

โครงกำร 

จ ำนวนเงิน เหตผุลที่ไม่ไดด้  ำเนินกำรจริง 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1. การพฒันาคน สงัคม

และการศึกษาใหม้ีคุณภาพ 
10 320,000.00 

1. หน่วยงานภายนอกไม่แจง้ความประสงคข์อรบัเงินอุดหนุน   

2 .ขัดกับระเบียบราชการซ่ึงไม่สามารถซ้ือและแจกจ่ายได้ 

3.โครงการซ ้าซอ้นกบัการใชง้บประมาณจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลหวัทุ่ง   

4. กลุ่มเป้าหมายไม่ครบตามจ านวนท่ีตอ้งการ   

6. บางโครงการตั้งขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพื่อรองรบัการเผชิญเหตุ ถา้ไม่มี

เหตุเกิดขึ้ นก็ไม่ด าเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2  การพฒันาเมอืงและ

ชุมชนใหน่้าอยู ่
8 358,400.00 

1. เหตุขดัขอ้งดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบพสัดุท่ีประกาศใชใ้หม่   

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การพฒันาเศรษฐกิจ

ชุมชน  และเศรษฐกิจเพื่อการแขง่ขนั 
1 

10,000.00 

 

1.หน่วยงานภายนอกไม่ด าเนินการ 

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 5 การพฒันาระบบ

บริหารจดัการท่ีดี 
2 70,000.00 

1 .หน่วยงานภายนอกไม่ขอรบัเงินอุดหนุน 

2. เน่ืองจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 น้ัน ไดจ้ัดฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว

แลว้ 

3. ติดขดัดา้นการประยุกตใ์ชใ้นโปรแกรมแผนท่ีภาษียงัไม่เรียบรอ้ยและชดัเจน  เร่ือง

รายละเอียดการลงขอ้มลูภาคสนามซึ่งตอ้งปรบัปรุงขอ้มลู  ภ.บ.ท. 5 ซ่ึงครบรอบในปี พ.ศ. 

2561 

รวมทั้งส้ิน 21 758,400.00  
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รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนเมษายน  2561 – กนัยายน 2561) 

 
 

 

สรุปโครงกำรเพื่อกำรพฒันำทอ้งถิ่นที่ไม่ไดด้  ำเนินกำรและไดด้  ำเนินกำรจริง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559-2560 

   

 

ยทุธศำสตร ์

โครงกำรที่ไม่ไดด้  ำเนินกำร โครงกำรที่ไดด้  ำเนินกำรจริง 

2559 2560 2559 2560 

จ  ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ จ  ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ จ  ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ จ  ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1. การพฒันาคน 

สงัคมและการศึกษาใหม้ีคุณภาพ 
3 105,000.00 10 320,000.00 24 1,539,114.23 27 7,448,945.95 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2  การพฒันาเมอืงและ

ชุมชนใหน่้าอยู ่
- - 8 358,400.00 26 3,464,859.22 36 6,750,021.56 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การพฒันาเศรษฐกิจ

ชุมชน  และเศรษฐกิจเพื่อการแขง่ขนั 
- - 1 

10,000.00 

 
6 83,255.00 7 181,262.00 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 การจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
- 82,500.00 - - 5 365,282.00 5 384,420.00 

ยุทธศาสตรท่ี์ 5 การพฒันาระบบ

บริหารจดัการท่ีดี 
3 40,000.00 2 70,000.00 17 529,399.00 11 1,197,875.96 

รวม 6 227,500.00 21 758,400.00 78 5,981,909.45 86 15,962,525.47 
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รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนเมษายน  2561 – กนัยายน 2561) 

 
 

3.2  ผลกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพฒันำ ในปีงบประมำณ   พ.ศ. 2561 

   3.2.1  กำรตดิตำมและประเมินผลยุทธศำสตร ์  ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1           

เดือนตุลำคม 2560-31 มีนำคม 2561 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบ ริหารส่ วนต าบลหัว ทุ่ ง  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง  ไดก้ าหนดเคร่ืองมือ  

อุปกรณ ์ ส่ิงท่ีใชเ้ป็นส่ือส าหรบัการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลแผนพฒันาท่ีได้

ก าหนดขึ้ น  ซ่ึงมีผลต่อการพัฒนาทอ้งถ่ิน  ขอ้มูลดังกล่าวเป็นไดท้ั้งขอ้มูลเชิงปริมาณ  และขอ้มูลเชิง

คุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคญัในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีไดร้บัจากแผนพฒันา  เป็น

แบบสอบถาม  แบบวดัคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรบัแผนพฒันาเพ่ือความ

สอดคลอ้งของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอ้มูล  แบบ

รายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสมัฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบับริบท

ของทอ้งถ่ิน  โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบล

หวัทุ่ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างวนัท่ี  1 ตุลาคม 

2560 - 31 มีนาคม 2561)  คือกำรประเมินผลในเชิงปริมำณ   โดยใช้แบบติดตำมและ

ประเมินผลแบบ  1 – 3/1 (แบบอื่นๆ : ตำมคู่มือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น)  และกำร

ตดิตำมและประเมินคุณภำพแผนพฒันำ  โดยมีรำยละเอียดในกำรตดิตำมและประเมินผล  ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

แบบที่  1  กำรก ำกบักำรจดัท ำแผนยทุธศำสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

ค ำช้ีแจง  :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัท าแผนยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยจะ

ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลงัจากท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดป้ระกาศใชแ้ผนยุทธศาสตรแ์ลว้ 

ช่ือองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน    องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลหวัทุง่ 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินกำร 

ไม่มีกำร

ด ำเนินกำร 

1  คณะกรรมกำรพฒันำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

1.1  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง เพื่อจดัท า

แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

✓  

1.2  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งเพื่อจดัท า

แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

✓  

1.3  มีการจดัประชุมอยา่งต่อเน่ืองสม า่เสมอ ✓  

3.1 แบบช่วยก ำกบักำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 



หนา้ 19 

 

 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนเมษายน  2561 – กนัยายน 2561) 

 
 

ประเด็นกำรประเมิน (ต่อ) 
มีกำร

ด ำเนินกำร 

ไม่มีกำร

ด ำเนินกำร 

1.4  มกีารจดัตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหวัทุ่ง 

 

✓  

1.5  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหวัทุ่ง 

✓  

1.6  มีคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งร่วมกบัประชาคมทอ้งถ่ิน 

และร่วมจดัท าร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

✓  

2  กำรจดัท ำแผนพฒันำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

2.1  มีการรวมรวมขอ้มลูและปัญหาส าคญัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลมาจดัท า

ฐานขอ้มลู 

✓  

2.2  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามส่ีวนร่วมในการจดัท าแผน ✓  

2.3  มีการวิเคราะหศ์กัยภาพขององคก์ารบริหารส่วนต าบล (SWOT) เพื่อประเมิน

สถานภาพการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

✓  

2.4  มีการก าหนดวสิยัทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ี

สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของทอ้งถ่ิน 

✓  

2.5  มีการก าหนดวสิยัทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ี

สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรจ์งัหวดั 

✓  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาท่ียัง่ยนื ✓  

2.7  มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ✓  

2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาและแนวทางการพฒันา ✓  

2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตรท่ี์สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันา ✓  

2.10 มีการอนุมติัและประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา ✓  

2.12 มีการจดัท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์ ✓  

2.13 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์ ✓  
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รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนเมษายน  2561 – กนัยายน 2561) 

 
 

3.2    กำรประเมินคุณภำพของแผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ (พ.ศ. 2560 – 2563) 

 

แนวทำงกำรพิจำรณำคุณภำพแผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ (พ.ศ. 2560 – 2563) 

ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหวัทุ่ง 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ้

1.  ขอ้มูลสภำพทัว่ไปขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 10 8 

2.  กำรวิเครำะหส์ภำวกำรณแ์ละศกัยภำพ 25 23 

3.  ยุทธศำสตร ์ประกอบดว้ย 65 65 

3.1  วิสยัทศัน์ (5) (5) 

3.2  พนัธกิจ (5) (5) 

3.3  ประเด็นยุทธศาสตร ์ (10) (8) 

3.4  เป้าประสงคข์องแต่ละยุทธศาสตร ์ (5) (5) 

3.5  ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) (13) 

3.6  กลยุทธข์องแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (10) (10) 

3.7  บญัชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (15) (15) 

รวม 100 92 

 

   ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นและควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

แผนพฒันำระดบัมหภำค   ดงัน้ี 

     1) ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำดำ้นกำรพัฒนำคน สังคมและกำรศึกษำใหมี้

คุณภำพ ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหวัทุ่ง 

มีความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ไดแ้ก่  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

และส่งเสริมศกัยภาพคนและยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสงัคม 

 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ   ฉบับ ท่ี  12  

ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์ท่ี 1   

สอดคลอ้งกลัป์กบัยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี  2 การพฒันาคุณภาพคนและสงัคมท่ีมี

คุณภาพ   
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 3 การพฒันาการศึกษาและ

ศกัยภาพพลเมือง  โดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งไดก้ าหนดใหยุ้ทธศาสตรข์ององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหวัทุ่งด าเนินการในดา้นการบริการชุมชนและสงัคมการด าเนินงานอ่ืน  สอดคลอ้งและเช่ือมโยงใน

เชิงมิติ  ดงัน้ี 

      1) ความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงในเชิงมิติทางการศึกษา 

      2) ความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงในเชิงมิติทางดา้นกีฬา 
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      3) ความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงในเชิงมิติทางเศรษฐกิจ 

      4) ความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงในเชิงมิติทางสงัคม 

      5) ความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงในเชิงมิติทางวฒันธรรม 

      6) ความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงในเชิงมิติทางดา้นสาธารณสุข 

     2)  ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำเมืองและชุมชนใหน่้ำอยู่ขององคก์ำรบริหำร

ส่วนต ำบลหวัทุ่ง 

     มีความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี ไดแ้ก่  ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การพฒันา

ดา้นความมัน่คง ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั    

     สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 

2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล ้าในสังคม ยุทธศาสตร์ท่ี  5 ด้านความมัน่คง  และ

ยุทธศาสตรท่ี์ 7 ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ์  

     สอดคลอ้งกลัป์กบัยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี  1 การพฒันาเศรษฐกิจใหม้ีความมัน่คง

และมีความสามารถทางการแขง่ขนั   

     ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัท่ี  2  การพัฒนาโครงสรา้ง

พ้ืนฐาน  ท่ีก าหนดเป้าประสงคว์า่มีความพรอ้มดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการลงทุน  โดยองคก์าร

บริหารส่วนต าบลหวัทุ่งไดก้ าหนดใหด้ าเนินการในดา้นการบริการชุมชนและสงัคมสอดคลอ้งและเช่ือมโยง

ในเชิงมิติ ดงัน้ี 

      1) ความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงในเชิงมิ ติโครงสรา้งพ้ืนฐาน การบริการ

สาธารณะ 

      2) ความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงในเชิงมิติทางความสงบเรียบรอ้ยในสงัคม 

      3) ความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงในเชิงมิติทางความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรพัยสิ์น 

    3)  ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำเศรษฐกิจชุมชน  และเศรษฐกิจเพื่อกำรแข่งขันของ

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหวัทุ่ง 

      ความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  ไดแ้ก่  ยุทธศาสตรท่ี์ 2   ดา้นการ

สรา้งความสามารถในการแข่งขนั    

     สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12  ยุทธศาสตรท่ี์ 

3 การสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ย่างยัง่ยืน และ ยุทธศาสตรท่ี์  9  การพฒันาภาค

เมือง  และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  

     สอดคลอ้งกลัป์กบัยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี  1 การพฒันาเศรษฐกิจใหม้ีความมัน่คง

และมีความสามารถทางการแขง่ขนั   

     ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัท่ี  5 การพัฒนาการเกษตร

อยา่งยัง่ยืน  
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     ยุทธศาสตรอ์งคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง  ท่ี  3 การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน  

และเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขนั  โดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งไดก้ าหนดใหด้ าเนินการในดา้นบริการ

ชุมชนและสงัคม  การเศรษฐกิจ  สอดคลอ้งและเช่ือมโยงในเชิงมิติ ดงัน้ี   

     1)  ความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงในเชิงมิติการพฒันาคุณภาพชีวิต   

    2)  ความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงในเชิงมิติการพฒันาเศรษฐกิจ 

     3)  ความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงในเชิงมิติการสรา้งความเขม้แข็งใหส้งัคม 

    4)  ยุทธศำสตรก์ำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้มขององคก์ำร

บริหำรส่วนต ำบลหวัทุ่ง 

      ความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  ไดแ้ก่  ยุทธศาสตรท่ี์ 5  ดา้นการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

     สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12  ยุทธศาสตรท่ี์ 

4  ดา้นการเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

สอคลอ้งกบัยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี  3  การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน 

สอดคลอ้งยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัท่ี  4  การบริหาร

จดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

สอดคล้องยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง ท่ี  4 การจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งไดก้ าหนดใหด้ าเนินการใน

ดา้นบริการชุมชนและสงัคม  การเศรษฐกิจ  สอดคลอ้งและเช่ือมโยงในเชิงมิติ  ดงัน้ี   

     1)  ความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงในเชิงมิติการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม     

    5)  ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดี  ขององคก์ำรบริหำรส่วน

ต ำบลหวัทุ่ง 

      ความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  ไดแ้ก่  ยุทธศาสตรท่ี์ 6  ดา้นการ

ปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั 

     สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 12  ยุทธศาสตร์

ท่ี 6  ดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครฐั 

สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี  5 การพฒันาการบริหารภาครฐั 

สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัท่ี  8 การ

พฒันาการบริหารภาครฐัภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 

สอดคลอ้งกับยุทธศาสตรอ์งคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง  ท่ี  5 การพัฒนา

ระบบบริหารจดัการท่ีดี  โดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งไดก้ าหนดใหด้ าเนินการในดา้นบริหารงาน

ทัว่ไป สอดคลอ้งและเช่ือมโยงในเชิงมิติ  ดงัน้ี   
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1)  ความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงในเชิงมิติการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน

ภาครฐั 

2)  ความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงในเชิงมิติการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 
 

3.  สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ ปี          

(พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ือควำมสอดคลอ้งของยุทธศำสตรแ์ละโครงกำร    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600  ลงวันท่ี  29  

มกราคม  2559  เร่ือง  แนวทางและหลกัเกณฑ์การจดัท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหใ้ชแ้นวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ินแนว

ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ   45  วัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้

แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง     

ไดด้ าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรบัแผนพัฒนาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)     

เพ่ือความสอดคลอ้งของยุทธศาสตรแ์ละโครงการ  ภายใน  45  วนั  นับแต่วนัประกาศใชแ้ผนพฒันา

ทอ้งถ่ินส่ีปี  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

 

สรุปกำรตดิตำมและประเมินผลโครงกำรส ำหรบัแผนพฒันำทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  

เพ่ือควำมสอดคลอ้งของยุทธศำสตรแ์ละโครงกำร 

ประเด็นกำรพิจำรณำ  คะแนน

เตม็ 

คะแนนที่

ได ้

1. กำรสรุปสถำนกำรณก์ำรพฒันำ   10 10 

2. กำรประเมินผลกำรนำแผนพฒันำสำมปีไปปฏิบตัใินเชิงปริมำณ  10 9 

3. กำรประเมินผลกำรนำแผนพฒันำสำมปีไปปฏิบตัใินเชิงคุณภำพ  10 9 

4. แนวทำงกำรพฒันำและยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ  10 10 

5. โครงกำรพฒันำประกอบดว้ย  60 57 

   5.1 ความชดัเจนของช่ือโครงการ  5 5 

   5.2 ก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ  5 5 

   5.3 จ านวนวตัถุประสงคม์ีความเหมาะสมกบัโครงการ  3 3 

   5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนนาไปสู่การตั้ง

งบประมาณไดถู้กตอ้ง  

5 5 

   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอ้ง ต่อเน่ืองกบั

ระยะเวลาปี (3 ปี)  

3 2 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ  คะแนน

เตม็ 

คะแนนที่

ได ้

   5.6 งบประมาณมีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  4 4 

   5.7 มีการประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลกัวิธีการงบประมาณ  5 5 

   5.8 มีงบประมาณท่ีผ่านมา 3 ปียอ้นหลงั ตามความเป็นจริง  3 3 

   5.8 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ  5 3 

   5.10 มีการก าหนดตวัช้ีวดั (KPI) และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละผลท่ี 

คาดวา่จะไดร้บั  

5 5 

   5.11 ตวัช้ีวดั (KPI) วดัไดถู้กตอ้งตามหลกัของการจดัท าโครงการ  4 3 

   5.12 ผลท่ีคาดวา่จะไดร้บั สอดคลอ้งกบัโครงการ  5 5 

   5.13 ผลท่ีคาดวา่จะไดร้บั สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์  5 5 

   5.14 หน่วยงานรบัผิดชอบหลกัสอดคลอ้งกบั แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 

04 

3 3 

รวม 100 94 
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รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนเมษายน  2561 – กนัยายน 2561) 

 
 

แบบตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

3.2    แบบตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  

ค ำช้ีแจง  :  แบบที่  2  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

สว่นที่  1    ขอ้มูลทัว่ไป 

1.1  ช่ือองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลหวัทุง่ 

1.2  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  ประจ  ำปีงบประมำณ  2561  

สว่นที่  2  ผลกำรตดิตำมผลด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)   

จ  ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัและแผนพฒันำทอ้งถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)   

ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ 

ปี   2561 ปี   2562 ปี   2563 ปี   2564 รวม 

จ  ำนวน

โครงกำร 
งบประมำณ 

จ  ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ จ  ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ จ  ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ จ  ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การพฒันาคน สงัคม

และการศึกษาใหม้ีคุณภาพ 
33 8,157,400 14 7,557,400 14 7,557,400 14 7,557,400 75 30,829,600 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 การพฒันาเมืองและ

ชุมชนใหน่้าอยู ่
29 10,817,200 28 5,031,500 15 2,682,800 14 3,226,000 86 21,757,500 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การพฒันาเศรษฐกิจ

ชุมชน และเศรษฐกิจเพื่อการแขง่ขนั 
9 200,000 3 60,000 4 140,000 2 60,000 18 460,000 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 การพฒันาดา้นการ

จดัการทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

7 538,000 2 348,000 4 2,567,000 2 348,000 15 3,801,000 

ยุทธศาสตรท่ี์ 5 การพฒันาดา้นระบบ

บริหารจดัการท่ีดี 
15 1,717,000 9 1,115,000 11 7,115,000 10 1,215,000 45 11,162,000 

รวมทั้งส้ิน 93 21,429,600 56 14,111,900 48 20,062,200 42 12,406,400 239 68,010,100 



หนา้ 26 

 

 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนเมษายน  2561 – กนัยายน 2561) 

 
 

 

          ส่วนที่ 3   ตำรำงเปรียบเทียบจ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยูใ่นแผนพฒันำทอ้งถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  รวมถงึที่เพ่ิมเตมิและ

เปล่ียนแปลง และจ ำนวนโครงกำรที่ไดร้บักำรอนุมัติงบประมำณ 

 

ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำ 

จ  ำนวนโครงกำร 

 

โครงกำรที่ปรำกฏอยูใ่นแผนพฒันำทอ้งถ่ินสี่ปี 

รวมถึงท่ีเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงทุกฉบบั 
 

โครงกำรที่ไดร้บักำร

อนุมตัิงบประมำณ 

(น ำไปปฏิบตัิ) 

คิดเป็นรอ้ยละ 

ของโครงกำรที่

ปรำกฏในแผนฯ แผนพฒันำทอ้งถ่ินสีปี  

(พ.ศ. 2561 –2564) 

เพิ่มเติมและ

เปล่ียนแปลง  

ฉ.1 

เพิ่มเติมและ

เปล่ียนแปลง 

ฉ.2 

 (เฉพำะปี 

2561) 

รวมทั้งส้ิน 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การพฒันาคน สงัคมและการศึกษา

ใหม้ีคุณภาพ 
33 - 8 41 36 87.80 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 การพฒันาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู ่ 29 32 - 61 37 60.55 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน และ

เศรษฐกิจเพื่อการแขง่ขนั 
9 - - 9 7 77.78 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 การพฒันาดา้นการจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 7 - - 7 5 71.43 

ยุทธศาสตรท่ี์ 5 การพฒันาดา้นระบบบริหารจดัการท่ี

ดี 
15 - 1 15 13 86.67 

รวมทั้งส้ิน 93 32 9 134 98 73.13 
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รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนเมษายน  2561 – กนัยายน 2561) 

 
 

 

ส่วนที่ 4  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำทอ้งถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  รอบเดือนตุลำคม   

 

ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำ 

จ  ำนวนโครงกำรที่ด  ำเนินกำร

แลว้เสร็จ 

จ  ำนวนโครงกำรที่อยูร่ะหว่ำง

ด ำเนินกำร/ท ำสญัญำ 

 

จ  ำนวนโครงกำรทีไ่ม่ได ้

ด  ำเนินกำร 

 

 

จ  ำนวนโครงกำรทั้งหมดท่ีไดร้บักำร

อนุมตัิงบประมำณ 

จ  ำนวน รอ้ยละ จ  ำนวน รอ้ยละ จ  ำนวน รอ้ยละ จ  ำนวน รอ้ยละ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การพฒันาคน สงัคมและ

การศึกษาใหม้ีคุณภาพ 
25 69.44 - - 11 30.56 36 100 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 การพฒันาเมืองและชุมชนใหน่้า

อยู ่
35 94.59 - - 2 5.41 37 100 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน และ

เศรษฐกิจเพื่อการแขง่ขนั 
6 85.71 - - 1 14.29 7 100 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 การพฒันาดา้นการจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
5 100 - - - - 5 100 

ยุทธศาสตรท่ี์ 5 การพฒันาดา้นระบบบริหาร

จดัการท่ีดี 
13 100 - - - - 13 100 

รวมทั้งส้ิน 84 85.71 - - 14 14.29 98 100 

 

หมำยเหต ุ :  ค ำนวณรอ้ยละจำกแผนพฒันำทอ้งถ่ินสี่ปี  (เฉพำะปีงบประมำณ พ.ศ. 2561) 

 

 

 

 



หนา้ 28 

 

 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนเมษายน  2561 – กนัยายน 2561) 

 
 

ผลกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพฒันำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหวัทุ่ง 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  รอบเดือน  ตลุำคม  มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 

ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำ 

โครงกำรและงบประมำณ ผลกำรด ำเนินกำร 

โครงกำรที่

ปรำกฏอยูใ่น

แผนพฒันำ

สำมปี 

โครงกำรที่

บรรจใุน

ขอ้บญัญตั ิ

(น ำไป

ปฏิบตัิ) 

จ  ำนวนเงินทั้งหมด 

ที่อนุมตัิ 

จ  ำนวน

โครงกำรที่

ด  ำเนินกำร

แลว้เสร็จ 

จ  ำนวน

โครงกำรที่อยู่

ระหว่ำง

ด ำเนินกำร/กนั

เงินเบิกเหล่ือม

ปี 

จ  ำนวน

โครงกำรที่ยงั

ไม่ได้

ด  ำเนินกำร 

จ  ำนวนเงินทั้งหมด 

ที่เบิกจำ่ย 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การพฒันาคน สงัคมและ

การศึกษาใหม้ีคุณภาพ 
41 36 8,375,480.00 25 - 11 7,934,770.60 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 การพฒันาเมืองและชุมชนใหน่้า

อยู ่
61 37 4,184,200.00 35 - 2 3,426,062.25 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน และ

เศรษฐกิจเพื่อการแขง่ขนั 9 7 130,000.00 6 - 1 84,000.00 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 การพฒันาดา้นการจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 7 5 495,240.00 5 - - 481,165.00 

ยุทธศาสตรท่ี์ 5 การพฒันาดา้นระบบบริหาร

จดัการท่ีดี 
15 13 916,600.00 13 - - 863,570.00 

รวม 134 98 14,101,520.00 84 - 14 12,789,567.85 
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รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนเมษายน  2561 – กนัยายน 2561) 

 
 

สรุปผลกำรตดิตำมและประเมินผล 

แผนพฒันำทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564)  

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหวัทุ่ง  ประจ  ำปีงบประมำณ  2561 

1. สรุปกำรเบิกจำ่ยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  2561 

 

 
 

2.  สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร  ประจ  ำปีงบประมำณ  2561 

  
 

ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำ 

โครงกำรที่บรรจุ

ในขอ้บญัญตั ิ

(น ำไปปฏิบตัิ) 

จ  ำนวนโครงกำร

ที่ด  ำเนินกำรแลว้

เสร็จ 

จ  ำนวน

โครงกำรที่ยงั

ไม่ได้

ด  ำเนินกำร 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การพฒันาคน สงัคมและ

การศึกษาใหม้ีคุณภาพ 
36 25 11 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 การพฒันาเมืองและชุมชนให้

น่าอยู ่
37 35 2 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 

และเศรษฐกจิเพื่อการแขง่ขนั 
7 6 1 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 การพฒันาดา้นการจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
5 5 - 

ยุทธศาสตรท่ี์ 5 การพฒันาดา้นระบบบริหาร

จดัการท่ีดี 
13 13 - 

รวมทั้งส้ิน 98 84 14 
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รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนเมษายน  2561 – กนัยายน 2561) 

 
 

กรำฟเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

3. สรุปรอ้ยละของผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรในปีงบประมำณ  2561  
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รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนเมษายน  2561 – กนัยายน 2561) 

 
 

    4.   ผลกำรด ำเนินงำน ตำมแผนพฒันำทอ้งถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ประจ ำปี

งบประมำณ   2561  แบ่งตำมยุทธศำสตรก์ำรพฒันำขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหวัทุ่ง  

 

 
 

 

จากกราฟสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 

2564)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวนโครงการท่ีไดร้บัการอนุมติังบประมาณ ทั้งหมด  98 

โครงการ  แบ่งเป็น   5  ยุทธศาสตร ์ คือ  

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การพฒันาคน สงัคมและการศึกษาใหม้ีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 การพฒันาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจเพื่อการแขง่ขนั 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 การพฒันาดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตรท่ี์ 5 การพฒันาดา้นระบบบริหารจดัการท่ีดี  

โดยมีผลการด าเนินงานเรียงล าดับจากยุทธศาสตร์ท่ีด าเนินการแลว้เสร็จมากท่ีสุด   

ดงัน้ี  ยุทธศาสตรท่ี์  4 การพฒันาดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  และยุทธศาสตร์

ท่ี 5 การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการท่ีดี    มีผลการด าเนินงานเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 100  

รองลงมา  ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี  2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่   คิดเป็นรอ้ยละ  94.59  

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขนั  คิดเป็นรอ้ยละ  85.71  

และยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคน สังคมและการศึกษาใหม้ีคุณภาพ   เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมีผลการ

ด าเนินงานนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นรอ้ยละ69.44   
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สว่นที่ 5  กำรเบิกจำ่ยงบประมำณ 

 

ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำ 

 

งบประมำณ 

จ  ำนวนเงินที่อนุมตัิ จ  ำนวนที่เบิกจำ่ย 

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1  การพฒันาคน สงัคมและการศึกษาใหม้ีคุณภาพ 

 

8,375,480.00 7,934,770.60 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2  การพฒันาเมอืงและชุมชนใหน่้าอยู ่ 4,184,200.00 3,426,062.25 

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3  การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจเพื่อการแขง่ขนั 

 

130,000.00 84,000.00 

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4  การพฒันาดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 

495,240.00 481,165.00 

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 5  การพฒันาดา้นระบบบริหารจดัการท่ีดี 

 

916,600.00 863,570.00 

 

รวมทั้งส้ิน 

 

14,101,520.00 12,789,567.85 
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สว่นที่  4 

ผลกำรวิเครำะหส์ภำพแวดลอ้ม 

4.1  ผลกำรวิเครำะหศ์ักยภำพเพื่อประเมินสถำนกำรณพ์ัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำ

ทอ้งถิ่นในอนำคตดว้ยเทคนิค   SWOT   Analysis   

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะตอ้งมีการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มของ

ทอ้งถ่ินในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และรวมทั้งต าบล  การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ งภายนอกและภายใน  โดยผลการวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มมีดงัน้ี 

4.1.1  ผลกำรวิเครำะหส์ภำพแวดลอ้มภำยใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือขอ้มูลจากสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเล่ียง

อุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้ นได ้ ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดใหม้ีการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม

ภายใน  โดยคณะกรรมการไดด้ าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  

ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ขอ้จ ากัด  ซ่ึงมี

รายละเอียดผลการวิเคราะหด์งัน้ี  

  จุดแข็ง  ( Strengths ) 

  1.  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งเป็นองคก์รท่ีสามารถก าหนดแนวทางในการพฒันา

ทอ้งถ่ิน นโยบาย    การบริหารจดัการ  การบริหารงานบุคคล  และการเงินการคลงัไดอ้ย่างมีเอกภาพ

และสอดคลอ้งกบัปัญหาความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

  2.  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง  มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะรองรับการบริการ

สาธารณะและการแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน  ทั้งในด้านบุคลากร  วัสดุ  อุปกรณ์

เคร่ืองมือในการบริการ 

  3.  โครงสรา้งการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   ฝ่ายนิติบญัญัติและฝ่าย

บริหารแยกกนัอยา่งชดัเจน  ( ในทางนิตินัย ) ท าใหก้ารบริหารงานมีเอกภาพ 

  4.  องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานท่ีมีความใกลชิ้ดกับประชาชนมากท่ีสุด  

สามารถเช่ือมโยงการปฏิบติัสู่ชุมชนไดอ้ย่างเห็นผลท่ีชดัเจน  รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือระหวา่ง

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเองและส่วนราชการต่างๆ หรือองคก์รเอกชน  ในการวางแผนพฒันา

และการใหบ้ริการดา้นต่างๆแก่ประชาชนโดยตลอด 
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  5.  ในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง  มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง   1  

แห่ง   เพ่ือรองรบัแรงงานท่ีว่างงานหลงัฤดูการท างาน  ท าใหป้ระชาชนมีอาชีพและรายไดเ้พ่ือการยังชีพ

เพ่ิมข้ึน 

  6.  มีเสน้ทางการคมนาคมเช่ือมระหว่างหมู่บ ้าน  ภายในต าบลและอ าเภอ  เป็น

ถนนลาดยางทั้งหมด  ท าใหส้ะดวกในการสญัจรไป-มาทุกฤดูกาล 

  7.  มีโรงเรียนประถมศึกษา  3  แห่ง และโรงเรียนขยายโอกาส  1  แห่ง  ท่ีสามารถ

รองรบัการเรียนของเด็กนักเรียน 
8.  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวทุ่ง จ านวน   1   แห่ง  และสามารถ

ใหบ้ริการประชาชนไดอ้ยา่งเพียงพอ 

  9.  มีผูน้ าชุมชนและกลุ่มองคก์รประชาสงัคมในระดบัหมู่บา้น   ต าบลอยา่งหลากหลาย

และมีความสามคัคีในการปกครองและบริหารการพฒันาแบบมีส่วนร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

  จุดอ่อน ( Weaknesses ) 

  1.  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง  เป็นต าบลท่ีมีขนาดเล็กสุดในเขตอ าเภอพล        

( 12.95 ตร.กม.)  ประชากรมีจ านวนไม่มากนัก  เป็นต าบลท่ีอยู่ในเขตชนบท  ห่างไกลจากตัวเมือง   

ประชาชนเกือบทั้งหมดประกอบอาชีพเกษตรกรรม   ซ่ึงมีรายไดจ้ากการผลิตเพียงปีละครั้งเท่าน้ัน 

  2.  บางหมู่บา้นเป็นชุมชนดั้งเดิม  บา้นเรือนปลกูติดกนัอยา่งหนาแน่น   ขาดระบบการ

จดัการดา้นผังเมือง  ท าใหชุ้มชนแอชดั  คับแคบ  ถนนไม่ไดม้าตรฐาน   เกิดปัญหาน ้าท่วมขงัจากน ้า

เสียในชุมชน   รวมทั้งไมม่ีท่ีระบายรองรบั 

  3.  ไม่มีพ้ืนท่ีป่าไมแ้ละพ้ืนท่ีสาธารณะส าหรับใชป้ระโยชน์ในการด าเนินกิจกรรม

ร่วมกนัของประชาชนในหมูบ่า้น    

  4.  ไมม่ีแหล่งน ้าเพ่ือท าการเกษตรในฤดูแลง้อยา่งเพียงพอและทัว่ถึง 

  5.  ประชาชนมีค่านิยมน าบุตรหลานไปเขา้รับการศึกษาในเขตเมือง   เน่ืองจากมี

ครูผูส้อนไมค่รบชั้นเรียนเพราะจ านวนเด็กนักเรียนเขา้เรียนในแต่ละปีมีจ านวนนอ้ย 

  6.  บุคลากรทอ้งถ่ินยงัขาดความรู ้ ความเขา้ในระบบการบริหารสมยัใหม่  ท่ีมีเทคนิค

และเทคโนโลยีสมยัใหมเ่ขา้มาเก่ียวขอ้ง 

  7.  การบริหารงบประมาณยงัไม่สามารถกระจายงบประมาณเพ่ือบริหารงานและการ

พฒันาไดค้รอบคลุมในทุกมิติ  งบประมาณท่ีไดร้บัส่วนใหญ่มกัจะน าไปใชเ้ป็นงบลงทุน 

  8. ขาดการบริหารจดัการน ้าอย่างบูรณาการท่ีมีประสิทธิภาพ  ท าใหไ้ม่สามารถแกไ้ข

ปัญหาการขาดแคลนน ้าเพ่ือการอุปโภคและการเกษตร 

  9.  การบริหารจดัการและแรกเปล่ียนองคค์วามรูร้ะหวา่งองคก์รเอกชน  ภาคประชาชน  

และส่วนราชการ  ยงัขาดความคล่องตวั 
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4.1.2  ผลกำรวิเครำะหส์ภำพแวดลอ้มภำยนอก   

  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจยัหรือขอ้มูลจากสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมี

ผลกระทบต่อทอ้งถ่ิน  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  ส่ิงแวดลอ้ม  

วิเคราะห์เพ่ือใหเ้กิดการบูรณาการ ( integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงาน

ราชการหรือรฐัวิสาหกิจ  การวิเคราะหส์ภาพภายนอกน้ี เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตอ้ง

ด าเนินการและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงมีรายละเอียดผลการวิเคราะหด์งัน้ี  

  โอกำส  ( Opportunity ) 

  1.  นโยบายของรฐับาลตอ้งการใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   มีสถานการณท์างการ

คลงัท่ีเขม้แข็ง  มัน่คง  มีอิสระดา้นการเงิน  การคลงั   และป้องกนัการทุจริตใหท้อ้งถ่ินไทยใสสะอาด 

  2.  นโยบายการกระจายอ านาจตามแผนการกระจายอ านาจใหอ้งค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน  พ.ศ.  2542  ท าใหบ้ทบาท  ภารกิจ  หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินชดัเจนมากขึ้ น 

  3.  นโยบายการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถ่ิน  ( พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.  2542  , พ.ร.ฎ. ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

บริหารกิจการบา้นเมืองเมืองท่ีดี  พ.ศ.  2546 )  ท าใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งปรบับทบาท  

ภารกิจหน้าท่ี  และพัฒนาระบบการบริหารงานของทอ้งถ่ินรูปแบบต่างๆ  ใหม้ีความเขม้แข็ง  และมี

ระบบการบริหารจดัการท่ีดี 

  4.  จงัหวดัขอนแก่นมีความพรอ้มสนับสนุนงบประมาณใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

ท่ีมีแผนงานโครงการเพ่ือการพฒันาตามแนวทางยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั 

  5.  มีศูนยร์วมพรรณไมจ้งัหวดัขอนแก่น  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนบึงทุ่งพึงพืด  ซ่ึงในอนาคตจะ

สามารถพฒันาใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  และสถานท่ีรองรบัการศึกษาวิจยัในอนาคต 

ภยัคุกคำม  ( Threats ) 

  1.  ไม่มีพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีจะด าเนินการจดัท าสวนสาธารณะและนันทนาการ  ไดอ้ย่าง

เพียงพอ 

  2.  มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  3.  พ้ืนท่ีตั้งท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีจ ากดั  ไมส่ามารถรองรบัการใหบ้ริการ

ประชาชนไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

  4.  ในพ้ืนท่ีเกษตรกรมกัประสบปัญหาภัยแลง้ซ ้าซากและไม่มีแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร  

ท าใหเ้กษตรกรขาดทุนและเสียโอกาสในการประกอบอาชีพหลกั 
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ผลกำรตดิตำมและประเมินผลดว้ยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ.  2548  หมวด  6  ข ้อ  29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า

แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี  2) พ.ศ.  2559   ขอ้ 13  และขอ้ 14  ประกอบ

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินในฐานะหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ใหม้ีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  ยึดหลกัธรรมาภิบาลและปรบัระบบการท างานใหม้ีประสิทธิภาพ 

ทนัสมยัสามารถตอบสนองความตอ้งการประชาชน  เพ่ือใหก้ารด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดงักล่าว กรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินไดริ้เร่ิมโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจดัการเพ่ือการวางแผนและ

ประเมินผลการใชจ้่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (e-Plan) ซ่ึงเป็นระบบปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใชอ้ย่างเหมาะสม   ใหอ้งค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน   ทั้งน้ี   ไดม้ี

การด าเนินงานมาอยา่งต่อเน่ืองถึงปัจจุบนั 

  เพ่ือใหต้ามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง  

ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.  2561  เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยและขอ้สัง่การของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินดังกล่าว  องค์การบริหารส่วน

ต าบลหัวทุ่งจึงได้ด าเนินการน าเขา้ขอ้มูลแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561  ในระบบ e-plan  และได้น าขอ้มูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใชใ้นการ

ติดตามและประเมินผลแผนครั้งน้ี  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดงัน้ี 

 

 

http://www.dla.go.th/
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สว่นที่ 6 

ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ 

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

 จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล

หัวทุ่ง พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ  โดยเฉพาะเร่ืองการจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาล 

เน่ืองจากพบว่ามีความล่าชา้  ท าใหก้ารเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  ปัญหา

ขอ้กฎหมาย  การประสานงาน  กลุ่มเป้าหมาย  และความสอดคลอ้งของระยะเวลาด าเนินงานของ

โครงการ  ซ่ึงสามารถสรุปเป็นปัญหาอุปสรรคและขอ้แนะน าไดด้งัน้ี 

6.1     ปัญหำ  อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

1. ปัญหาการขอรบัเงินอุดหนุนจากส่วนราชการ  และคณะกรรมการหมู่บา้น เน่ืองจาก

พบว่าส่วนราชการไม่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่งอนุมัติงบประมาณ  

ไดแ้ก่  อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอพล ตามโครงการแผนงานของศูนยเ์ฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือ

ผูป่้วยโรคเอดสแ์ละผูติ้ดเช้ือ  HIV อ าเภอพล  ประจ าปีงบประมาณ  2561  อุดหนุนท่ีท าการปกครอง

อ าเภอพลตามโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  ประจ าปีงบประมาณ  2561  (ศป.ปส.อ.

พล) 

2. โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง (เช่ือมถนนเสน้เดิมจากนานายนุ้ย   ถึงนานางปรีดา)    

หมู่ 3  บา้นป่าต้ิว  ไม่สามารถด าเนินการได ้ เน่ืองจากท่ีดินบางส่วนเป็นท่ีดินส่วนบุคคลและเจา้ของ

กรรมสิทธ์ิท่ีดินไมอุ่ทิศท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีดินสาธารณะประโยชน์ ท าใหติ้ดขดัไมส่ามารถด าเนินการก่อสรา้ง

ได ้

3. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นใหก้บัคณะกรรมการ

หมู่บา้นทั้ง  8  หมู่  ได ้ เน่ืองจากคณะกรรมการหมู่บา้นทั้ง  8  หมู่  ไม่สามารถน าหลักฐานส าเนา

ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บา้นมายื่นต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งเพ่ือประกอบการพิจารณา

เบิกจ่าย 

6.2 ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะจำกคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำ ฯ 

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่งมี

ความเห็นว่าโครงการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  เช่น  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  โครงการ

ซ่อมแซมถนนลูกรงั และโครงการก่อสรา้งร่องระบายน ้าควรด าเนินการในช่วงตน้ปีงบประมาณซ่ึงเ ป็น

ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม  หากด าเนินการในช่วงฤดูฝนจะท าใหไ้มไ่ดร้บัประโยชน์อยา่งท่ีควร 

2.  หลงัจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งไดป้ลกูตน้ไมห้รือปลกูหญา้แฝกบริเวณดอนปู่ ตา  

บึงทุ่งพึงพืดแลว้ควรหาวิธีการดูแลรกัษาตน้ไมใ้หม้ีอตัราการรอดตายมากขึ้ น  เช่น  การจา้งแรงงานรด

น ้าตน้ไมใ้นช่วงแรกท่ีด าเนินการปลกู  

3. องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งควรหาตลาดรองรบัสินคา้ส าหรบัการจดัจ าหน่ายสินคา้

หรือช่องทางในการจ าหน่ายสินคา้หลงัจากไดจ้ดัฝึกอบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการฝึกอาชีพต่างๆ  ใหก้บั

ประชาชนในพ้ืนท่ีแลว้ 
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