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สว่นที่  4 

การตดิตามและประเมินผล 

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

1. การตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 

2561) เป็นแบบท่ีก าหนดใหค้ณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ด าเนินการใหค้ะแนน

ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา โดยด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ

ภายในหกสิบวนั นับแต่วนัท่ีประกาศใชง้บประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. แนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตรเ์พื่อความสอดคลอ้งแผนพฒันา

ทอ้งถิ่นสี่ปี  ประกอบดว้ย 

1.1 ขอ้มลูสภาพทัว่ไปและขอ้มลูพ้ืนฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  20 คะแนน 

1.2 การวิเคราะหส์ภาวการณแ์ละศกัยภาพ 15 คะแนน 

1.3 ยุทธศาสตร ์ 65 คะแนน ประกอบดว้ย 

(1) ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 10 คะแนน 

(2) ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั 10 คะแนน 

(3) ยุทธศาสตรจ์งัหวดั 10 คะแนน 

(4) วิสยัทศัน์ 5 คะแนน 

(5) กลยุทธ ์5 คะแนน 

(6) เป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นกลยุทธ ์5 คะแนน 

(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร ์5 คะแนน 

(8) แผนงาน 5 คะแนน 

(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 5 คะแนน 

(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100  คะแนน เกณฑท่ี์ควรไดเ้พ่ือใหเ้กิดความสอดคลอ้งและขบัเคล่ือนการพฒันา
ทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไมค่วรน้อยกวา่รอ้ยละ  80 (80 คะแนน) 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่งใชก้ารติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใชต้ัวแบบวดัผลในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ  โดยมีหลกัการประเมินผลโครงการท่ีส าคญั คือ การติดตามและประเมินผลโครงการว่า

บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นโครงการทุกประการหรือไมอ่ยา่งไร 
แนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการ  ประกอบดว้ย 

1. โครงการพฒันา 100  คะแนน ประกอบดว้ย 

(1) ความชดัเจนของช่ือโครงการ 10 คะแนน 

(2) ก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ 10 คะแนน 
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(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้

ถูกตอ้ง 10 คะแนน 

(4) งบประมาณ มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 10 คะแนน 

(5) มีการประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลกัวิธีการงบประมาณ   10  คะแนน 

(6) มีการก าหนดตวัช้ีวดั (KPI) และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละผลท่ีคาดวา่จะ

ไดร้บั 10 คะแนน 

(7) ผลท่ีคาดวา่จะไดร้บั สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์20 คะแนน 

(8) โครงการด าเนินการแลว้เสร็จ  20 

คะแนนรวม  100  คะแนน เกณฑท่ี์ควรไดเ้พ่ือใหเ้กิดความสอดคลอ้งและขบัเคล่ือน

การพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไมค่วรนอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 (80 คะแนน) 
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3. สรุปผลการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหวัทุ่ง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีรายละเอียดดงัน้ี

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

โครงการและงบประมาณ ผลการด าเนินการ 

โครงการที่

ปรากฏอยูใ่น

แผนพฒันา

สามปี 

โครงการที่

บรรจใุน

ขอ้บญัญตั ิ

(น าไป

ปฏิบตัิ) 

จ  านวนเงินทั้งหมด 

ที่อนุมตัิ 

จ  านวน

โครงการที่

ด  าเนินการ

แลว้เสร็จ 

จ  านวน

โครงการที่อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ/กนั

เงินเบิกเหล่ือม

ปี 

จ  านวน

โครงการที่ยงั

ไม่ได้

ด  าเนินการ 

จ  านวนเงินทั้งหมด 

ที่เบิกจา่ย 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การพฒันาคน สงัคมและ
การศึกษาใหม้ีคุณภาพ 

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

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 การพฒันาเมืองและชุมชน

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

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 

และเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขนั 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 การพฒันาดา้นระบบ

บริหารจดัการท่ีดี 
15 13 916,600.00 12 1 - 863,570.00 

รวม 134 98 14,101,520.00 83 1 14 12,789,567.85 



 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

สรุปผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินสีปี่ (พ.ศ. 2561 -2564) 

 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหวัทุ่ง  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

1. การเบิกจ่ายงบประมาณประจ  าปีงบประมาณ  2561 

 
 

2. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ  ประจ  าปีงบประมาณ  2561 
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3. สรุปรอ้ยละของผลการด าเนินงานโครงการในปีงบประมาณ  2561  

 

 
 

 

4. ขอ้เสนอแนะในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินในอนาคต  
 จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

พบวา่มีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ  โดยเฉพาะเร่ืองการจดัสรรงบประมาณจากรฐับาล เน่ืองจากพบวา่มี

ความล่าชา้  ท าใหก้ารเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  ปัญหาขอ้กฎหมาย  การ

ประสานงาน  กลุ่มเป้าหมาย  และความสอดคลอ้งของระยะเวลาด าเนินงานของโครงการ  ซ่ึงสามารถสรุปเป็น

ปัญหาอุปสรรคและขอ้แนะน าไดด้งัน้ี 

 ปัญหา  อุปสรรคในการด าเนินงาน 

1. ปัญหาการขอรบัเงินอุดหนุนจากส่วนราชการ  และคณะกรรมการหมูบ่า้น เน่ืองจากพบว่าส่วน

ราชการไมป่ระสงคข์อรบัเงินอุดหนุนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งอนุมติังบประมาณ  ไดแ้ก่  อุดหนุนท่ีท า

การปกครองอ าเภอพล ตามโครงการแผนงานของศูนยเ์ฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผูป่้วยโรคเอดสแ์ละผูติ้ดเช้ือ  

HIV อ าเภอพล  ประจ าปีงบประมาณ  2561  อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอพลตามโครงการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด  ประจ าปีงบประมาณ  2561  (ศป.ปส.อ.พล) 

2. โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง (เช่ือมถนนเสน้เดิมจากนานายนุ้ย   ถึงนานางปรีดา)    หมู่ 3  

บา้นป่าต้ิว  ไม่สามารถด าเนินการได ้ เน่ืองจากท่ีดินบางส่วนเป็นท่ีดินส่วนบุคคลและเจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน

ไมอุ่ทิศท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีดินสาธารณะประโยชน์ ท าใหติ้ดขดัไมส่ามารถด าเนินการก่อสรา้งได ้

3. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นให้กับคณะกรรมการ

หมู่บา้นทั้ง  8  หมู่  ได ้ เน่ืองจากคณะกรรมการหมู่บา้นทั้ง  8  หมู่  ไม่สามารถน าหลักฐานส าเนาค าสัง่

แต่งตั้งคณะกรรมการหมูบ่า้นมายื่นต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งเพ่ือประกอบการพิจารณาเบิกจ่าย 

ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ฯ 
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1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งมีความเห็น

วา่โครงการพฒันาดา้นสาธารณูปโภค  เช่น  โครงการปรบัปรุงถนนหินคลุก  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั และ

โครงการก่อสรา้งร่องระบายน ้ าควรด าเนินการในช่วงต้นปีงบประมาณซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสม  หาก

ด าเนินการในช่วงฤดูฝนจะท าใหไ้มไ่ดร้บัประโยชน์อยา่งท่ีควร 

2.  หลงัจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งไดป้ลูกตน้ไมห้รือปลูกหญา้แฝกบริเวณดอนปู่ ตา  บึง

ทุ่งพึงพืดแลว้ควรหาวิธีการดูแลรกัษาตน้ไมใ้หม้ีอตัราการรอดตายมากขึ้ น  เช่น  การจา้งแรงงานรดน ้าตน้ไม้

ในช่วงแรกท่ีด าเนินการปลกู  

3. องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่งควรหาตลาดรองรับสินคา้ส าหรับการจดัจ าหน่ายสินคา้หรือ

ชอ่งทางในการจ าหน่ายสินคา้หลงัจากไดจ้ดัฝึกอบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการฝึกอาชีพต่างๆ  ใหก้บัประชาชนใน

พ้ืนท่ีแลว้ 

 


