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ส่วนที่ ๑ 
 

 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ พระราชบัญญัติก าหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 
และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดล้อม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมาก
ขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส  และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้
ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลทีมี่การวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนาจากท่ีกล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่ง
บอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไป
ตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือ
แม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้า
หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้าน
ต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย   การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่
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ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับ
ความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่
จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน 
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะ
เลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง
เป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้
ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาก
การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการด าเนินการ
ใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซี่งประกอบไป
ด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ (๑) 
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี    

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความ
พึงพอใจสูงสุด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู   จึงได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (รอบ
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เดือนตุลาคม) ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประ เมินทั้ง

แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่
ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ไช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด แต่
เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  
เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments 
or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ โครงการ (input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) 
การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะ
ได้รับหรือสนองตอบกลับ จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือใน
การปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบาย
ของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่
เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้ งในรูปของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือ
องค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุด
คือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  
และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่าย
ขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย และให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

๒.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้
เงินอุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือ
เงินกู ้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปผกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และงบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนด
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ  
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน
ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่
การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้ เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุด
แข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุด
แข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับ
ให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  
เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั้นเพ่ือรอโอกาสและสุด
ท่ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
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ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
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 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
    ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๔ (๕)                     
 
 
 
 

๔.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 



    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม) 

~ ๘ ~ 
 

                              

 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บรหิารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติตดามและประมเนผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 



    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม) 

~ ๙ ~ 
 

                              

 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

๕ .๑   กรอบ เวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้ อ ง (relevance) ความพ อ เพี ย ง 
(adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process 
evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

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

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

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

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

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

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

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็ ก ได้ รับการศึกษาบั้ น พ้ื นฐานทุ กคน  ผู้ สู งอายุ  ผู้ พิ การ ผู้ ป่ วยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพ
ความเปน็อยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

 

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 



    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม) 

~ ๑๐ ~ 
 

                              

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย สภาพแว้ดล้อมในชุมชนดีขึ้นปราศจาก

มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลุดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ าเลียลดลง การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และ
ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็น
ชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภู มิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม ่

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ง
ส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดย

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

๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งต าบล อ าเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่ง
มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคระห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

 
 



    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม) 

~ ๑๑ ~ 
 

                              

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณา
การ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้
หลายแนวทาง เช่น การวิเคราห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่เพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน               

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   

๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด า เนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

๕.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 

 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส 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 (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 



    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม) 

~ ๑๒ ~ 
 

                              

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

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

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

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

(๔)  เครื่องมือ ได้แก่   
    เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งทีใ่ช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูล
แผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิง
คุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ ได้รับจากแผนพัฒนา เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์
ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวีธี  อันได้แก่  
 เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการด าเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการด าเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริง
หรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือ
ตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
(data analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

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

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการ

ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการ
ด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

   
     
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนิการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้   
 
 

๗.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 
 



    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม) 

~ ๑๓ ~ 
 

                              

๗.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งช้ีในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/

ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

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

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย
ได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี ้
    แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลภาพรวม 
   แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/
กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภูในการพัฒนา และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใน
ภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา   
    แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยชมภู (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

๗.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยอาจมอบหมายให้

บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม 
และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                         

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยน
แนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 

และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๘.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
 
 

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


    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม) 

~ ๑๔ ~ 
 

                              

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้
การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก กค็วรยกเลิกท้ิงเสีย 

   
 

 
๑. สิบตรีพิทยา สินธุปัญญา     ประธานสภา อบต.ห้วยชมภู  กรรมการ 
๒. นายอายะ แลเชอ   สมาชิกสภา อบต.ห้วยชมภู หมู่ที่ ๓           กรรมการ 
๓. นายอาเวย ฮาเยกุ    สมาชิกสภา อบต.ห้วยชมภู หมู่ที่ ๗   กรรมการ 

  ๔. นายทักษิน  แสนสุวิโรจน์     ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ 
    ๕. นายอาแซ  เยชอกู่      ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 

๖. นายอินทฤทธิ์ วุยยะกู่  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๗. นายบุญมี แซ่ลี  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๘. นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางขอน  กรรมการ 
๙. นายไพรัช มิ่งศิริเจริญ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กรรมการ 
๑๐.นายจตุพล อินต๊ะสงค์  ปลัด อบต.ห้วยชมภู    กรรมการ 
๑๑. นายชาติสยาม เวียงค า หัวหน้าส านักปลัด อบต.ห้วยชมภู  กรรมการ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๙.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
 
 



    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม) 

~ ๑๕ ~ 
 

                              

ส่วนที ่ ๒ 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  แผนยุทธศาสตร์   
และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

วิสัยทัศน ์
การคมนาคมมาตรฐาน  บ้านเมืองน่าอยู่  เชิดชูภูมิปัญญา  พัฒนารายได้  ประชาธิปไตยเข้มแข็ง  แหล่งท่องเที่ยว
ธรรมขาติ 
พันธกิจ 
          ๑.เร่งก่อสร้าง ส่งเสริมและประสานงานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานให้บริการแก่ประชาชน 
เช่น ถนน ระบบประปาหมู่บ้าน ไฟฟ้าสาธารณะ สะพาน โทรศัพท์ ให้เพียงพอแก่ความต้องการ 
          ๒.ส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
          ๓.ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเกษตรกร และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของต าบลให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
          ๔.ส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม 
          ๕.ส่งเสริมให้บุคลากร,ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ไว้ 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ ๑ กำรพัฒนำระบบคมนำคมและขนส่งภำยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของ
กำรลงทุนภำยในท้องถิ่น และกำรเชื่อมโยงประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
แนวทางการพัฒนา  
          1. แนวทำงกำรพัฒนำ กำรพัฒนำระบบคมนำคมและขนส่ง ทำงระบำยน้ ำ สะพำน ท่ำเทียบเรือ และกำร
พัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นเพื่อรองรับกำรขยำยตัวในด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนในเขตจังหวัดเชียงรำย 
และกำรเชื่อมโยงประชำคมอำเซียน 
          2. ส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิจัยเพื่อกำรพัฒนำระบบคมนำคมและขนส่ง เพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน 
          3. พัฒนำงำนด้ำนกำรผังเมือง กำรขนส่งและวิศวกรรมจรำจร กำรดูแลรักษำที่สำธำรณะ 

ยุทธศาสตร์ ๒ กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 

          1. ส่งเสริมแนวทำงกำรพัฒนำตำมแนวพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯใน
กำรด ำเนนิชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชำชนได้พ่ึงตนเองได้อย่ำงยั่งยืน 

          2. ส่งเสริมกำรสร้ำงงำนและสร้ำงอำชีพให้แก่ประชำชน เพ่ือเพ่ิมรำยได้ให้แก่ครอบครัวและกำรจัดกำรตลำด 
เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนในอำชีพทั้งภำคเกษตรกรรม ภำคอุตสำหกรรมและหัตถกรรมกลุ่มวิสำหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิต
สินค้ำหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)อย่ำงครบวงจร ตั้งแต่กำรผลิต ถึงตลำด 

             3. กำรพัฒนำระบบชลประทำน หรือกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ และระบบบริหำรจัดกำรน้ ำ เพ่ือสนับสนุนผลผลิต
ทำงด้ำนกำรเกษตร และรองรับกำรปลูกพืชเศรษฐกิจ กำรขยำยพันธุ์พืช 

         4.  เพ่ิมประสิทธิภำพเมล็ดพันธุ์และพันธุ์สัตว์ ตลอดจนส่งเสริมเครือข่ำยกำรเรียนรู้เกษตรกรในพ้ืนที่ด้ำน
กำรผลิต กำรแปรรูป กำรจ ำหน่ำยและกำรตลำด เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำชน 



    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม) 
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         5. เสริมสร้ำงศักยภำพและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเดิมและจัดหำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตำมศักยภำพของพ้ืนที่
เป็นโครงข่ำยควำมร่วมมือกับจังหวัด และประเทศ 

         6. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น สร้ำงควำมพร้อมยกระดับมำตรฐำนด้ำนบริกำรและธุรกิจที่เก่ียวกับกำรท่องเที่ยวสร้ำงควำมประทับใจแก่
นักท่องเที่ยวและผู้มำเยือน 
ยุทธศาสตร์ ๓ กำรพัฒนำกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

          1. ส่งเสริมและสนับสนุน กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัยให้มีคุณภำพและตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
          2. กำรพัฒนำกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
          3. พัฒนำองค์ควำมรู้บุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้สอนภำษำต่ำงประเทศและควำมรู้เกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
พร้อมได้รับกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
          4. สนับสนุนกำรเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถำบันทำงศำสนำ รวมทั้งส่งเสริมกำรศกึษำที่ค ำนึงถึงภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น วัฒนธรรมทำงด้ำนภำษำ กำรแต่งกำยล้ำนนำกำรจ ำหน่ำยและกำรตลำด เพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน 
          5. ส่งเสริมกำรเรียนรู้อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี สังคมและค่ำนิยมล้ำนนำเชื่อมโยงวัฒนธรรม
อำเซียน 
          6. พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน และเทคโนโลยีสำรสนเทศสมัยใหม่เพ่ือเปิดโอกำสกำรเรียนอย่ำงกว้ำงขวำง
และท่ัวถึง 
          7. ประสำนและสร้ำงควำมเชื่อมโยงในกำรศึกษำทุกระดับเพ่ือตอบสนองตลำดแรงงำนและศักยภำพก ำลัง
แรงงำน 
ยุทธศาสตร์ ๔ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 

          1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรบริกำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว กำรรักษำพยำบำล 
กำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภำพครอบคลุมและสนับสนุนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพโดย
กำรมีส่วนร่วมทุกภำคีเครือข่ำย 
          2. สนับสนุนภูมิปัญญำท้องถิ่นและแพทย์ทำงเลือกในกำรดูแลและรักษำสุขภำวะชุมชน 

          3. ส่งเสริมสนับสนุน กำรอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมล้ำนนำ จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น ตลอดจน
ส่งเสริมจังหวัดเชียงรำยให้เป็นเมืองศิลปิน 
          4. ส่งเสริมและสนับสนุนงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม สถำบันครอบครัว กำรสังคมสงเครำะห์กำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตเด็ก สตรี เยำวชน ผู้สูงอำยุ เยำวชน ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส 
          5. สนับสนุนที่พักอำศัยแก่ผู้ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำส ผู้ยำกจน ให้มีที่อำศัยที่ดี คงทน ถำวร มีสภำพแวดล้อมที่ดี 
          6. สนับสนุนงำนด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพและฝึกอำชีพให้กับประชำชน กลุ่มแรงงำนนอกระบบกลุ่มผู้ไม่มีงำน
ท ำ เพื่อให้เกิดกำรสร้ำงงำนและอำชีพ และส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอำยุและผู้พิกำรมีงำนท ำและมีรำยได้เพ่ือกำรยังชีพ                                                                                                                                                                                  

         7. ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดระเบียบชุมชน งำนด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย งำนด้ำนกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย กำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน ตลอดจนกำรให้ควำมส ำคัญกับ
ระบบเตือนภัยที่เกิดจำกภัยธรรมชำติและภัยพิบัติในท้องถิ่น 
          8. ส่งเสริมและสนับสนุนงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงเป็นระบบ ปัญหำอำชญำกรรมและ
กำรค้ำมนุษย์ ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงบูรณำกำรและมีประสิทธิภำพ 
          9.  ส่งเสริมสนับสนุนกำรกีฬำและนันทนำกำร เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจควบคู่กับ
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กำรให้กำรศึกษำ 
          10. ส่งเสริมกำรสร้ำงสวนสำธำรณะ อุทยำนกำรเรียนรู้สุขภำพท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

ยุทธศาสตร์ ๕ กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน 

          1. ส่งเสริมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ ำเสียในชุมชน มลพิษทำงอำกำศตลอดจนกำร
รักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น 

          2. เสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชน และสร้ำงจิตส ำนึกให้กับประชำชน ในกำรด ำเนินกำร
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู กำรคุ้มครองดูแลและบ ำรุงรักษำทรัพยำกรป่ำไม้ทรัพยำกรน้ ำ ตลอดจนทรัพยำกรธรรมชำติอ่ืนๆ 
ให้เกิดประโยชน์และเกิดผลส ำเร็จอย่ำงยั่งยืนและตำมแนวทำงพระรำชด ำริ 

          3.  ส่งเสริมงำนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำนอย่ำงประหยัด กำรใช้
พลังงำนทดแทนและกำรลดมลพิษ และลดผลกระทบจำกภำวะโลกร้อน 

         4. พัฒนำองค์ควำมรู้และเสริมสร้ำงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรกำรเรียนรู้ด้ำนทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

         5.  ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดท ำฝำยต้นน้ ำ(Check Dan) เพ่ือชะลอกำรไหลของน้ ำและตะกอนเสริมควำม
สมบูรณ์ของป่ำ 
ยุทธศาสตร์ ๖ กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร กำรปกครอง 

          1. ส่งเสริมกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยโดยมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขควำมเสมอภำค 
ถูกต้องยุติธรรม และกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นสิทธิเสรีภำพของประชำชนควำมปรองดองสมำนฉันท์บน
พ้ืนฐำนของควำม 

          2. ส่งเสริมและสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี ในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดและของ อปท.ในเขตจังหวัดในด้ำนกำรบริหำรงำนคลัง วิธีกำรงบประมำณ กำรบริหำรบุคคลให้มี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัยและประชำชนมีส่วนร่วม 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 

ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ไว้ 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ ๑ กำรพัฒนำระบบคมนำคมและขนส่งภำยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับกำร
ขยำยตัวของกำรลงทุนภำยในท้องถิ่น และกำรเชื่อมโยงประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
แนวทางการพัฒนา  
          1. แนวทำงกำรพัฒนำ กำรพัฒนำระบบคมนำคมและขนส่ง ทำงระบำยน้ ำ สะพำน ท่ำเทียบเรือ 
และกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นเพ่ือรองรับกำรขยำยตัวในด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนในเขต
จังหวัดเชียงรำย และกำรเชื่อมโยงประชำคมอำเซียน 
          2. ส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิจัยเพื่อกำรพัฒนำระบบคมนำคมและขนส่ง เพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน 
          3. พัฒนำงำนด้ำนกำรผังเมือง กำรขนส่งและวิศวกรรมจรำจร กำรดูแลรักษำที่สำธำรณะ 
ยุทธศาสตร์ ๒ กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
          1. ส่งเสริมแนวทำงกำรพัฒนำตำมแนวพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวฯในกำรด ำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชำชนได้พ่ึงตนเองได้อย่ำงยั่งยืน 
           2. ส่งเสริมกำรสร้ำงงำนและสร้ำงอำชีพให้แก่ประชำชน เพ่ือเพ่ิมรำยได้ให้แก่ครอบครัวและกำร
จัดกำรตลำด เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนในอำชีพทั้งภำคเกษตรกรรม ภำคอุตสำหกรรมและหัตถกรรมกลุ่ม
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้ำหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)อย่ำงครบวงจร ตั้งแต่กำรผลิต ถึงตลำด 
           3. กำรพัฒนำระบบชลประทำน หรือกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ และระบบบริหำรจัดกำรน้ ำ เพ่ือสนับสนุน
ผลผลิตทำงด้ำนกำรเกษตร และรองรับกำรปลูกพืชเศรษฐกิจ กำรขยำยพันธุ์พืช 
           4.  เพ่ิมประสิทธิภำพเมล็ดพันธุ์และพันธุ์สัตว์ ตลอดจนส่งเสริมเครือข่ำยกำรเรียนรู้เกษตรกรใน
พ้ืนที่ด้ำนกำรผลิต กำรแปรรูป กำรจ ำหน่ำยและกำรตลำด เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำชน 
           5. เสริมสร้ำงศักยภำพและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเดิมและจัดหำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตำมศักยภำพ
ของพ้ืนที่เป็นโครงข่ำยควำมร่วมมือกับจังหวัด และประเทศ 
            6. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น สร้ำงควำมพร้อมยกระดับมำตรฐำนด้ำนบริกำรและธุรกิจที่เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวสร้ำงควำม
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มำเยือน 
ยุทธศาสตร์ ๓ กำรพัฒนำกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
          ๑. กำรพัฒนำกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
          ๒. พัฒนำองค์ควำมรู้บุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้สอนภำษำต่ำงประเทศและควำมรู้เกี่ยวกับประเทศ
เพ่ือนบ้ำน พร้อมได้รับกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
          ๓. สนับสนุนกำรเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถำบันทำงศำสนำ รวมทั้งส่งเสริมกำรศึกษำที่ค ำนึงถึงภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น วัฒนธรรมทำงด้ำนภำษำ กำรแต่งกำยล้ำนนำกำรจ ำหน่ำยและกำรตลำด เพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน 
          ๔. ส่งเสริมกำรเรียนรู้อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี สังคมและค่ำนิยมล้ำนนำเชื่อมโยง
วัฒนธรรมอำเซียน 
          ๕. พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน และเทคโนโลยีสำรสนเทศสมัยใหม่เพ่ือเปิดโอกำสกำรเรียนอย่ำง
กว้ำงขวำงและทั่วถึง 
          ๖. ประสำนและสร้ำงควำมเชื่อมโยงในกำรศึกษำทุกระดับเพ่ือตอบสนองตลำดแรงงำนและศักยภำพ
ก ำลังแรงงำน 
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ยุทธศาสตร์ ๔ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
          1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรบริกำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว กำร
รักษำพยำบำล กำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภำพครอบคลุมและสนับสนุนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใน
กำรดูแลสุขภำพโดยกำรมีส่วนร่วมทุกภำคีเครือข่ำย 
          2. สนับสนุนภูมิปัญญำท้องถิ่นและแพทย์ทำงเลือกในกำรดูแลและรักษำสุขภำวะชุมชน 
          3. ส่งเสริมสนับสนุน กำรอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมล้ำนนำ จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ตลอดจนส่งเสริมจังหวัดเชียงรำยให้เป็นเมืองศิลปิน 
          4. ส่งเสริมและสนับสนุนงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม สถำบันครอบครัว กำรสังคมสงเครำะห์กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตเด็ก สตรี เยำวชน ผู้สูงอำยุ เยำวชน ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส 
          5. สนับสนุนที่พักอำศัยแก่ผู้ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำส ผู้ยำกจน ให้มีที่อำศัยที่ดี คงทน ถำวรและมี
สภำพแวดล้อมที่ดี 
          6. สนับสนุนงำนด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพและฝึกอำชีพให้กับประชำชน กลุ่มแรงงำนนอกระบบกลุ่มผู้
ไม่มีงำนท ำ เพื่อให้เกิดกำรสร้ำงงำนและอำชีพ รวมทั้งกำรส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอำยุและผู้พิกำรมีงำนท ำและมี
รำยได้เพ่ือกำรยังชีพ 
         7. ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดระเบียบชุมชน งำนด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย งำนด้ำนกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน ตลอดจนกำรให้
ควำมส ำคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจำกภัยธรรมชำติและภัยพิบัติในท้องถิ่น 
          8. ส่งเสริมและสนับสนุนงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงเป็นระบบ ปัญหำอำชญำกรรม
และกำรค้ำมนุษย์ ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงบูรณำกำรและมีประสิทธิภำพ 
          9.  ส่งเสริมสนับสนุนกำรกีฬำและนันทนำกำร เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
ควบคู่กับกำรให้กำรศึกษำ 
          10. ส่งเสริมกำรสร้ำงสวนสำธำรณะ อุทยำนกำรเรียนรู้สุขภำพท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
ยุทธศาสตร์ ๕ กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน 
          1. ส่งเสริมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ ำเสียในชุมชน มลพิษทำงอำกำศตลอดจน
กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น 
          2. เสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชน และสร้ำงจิตส ำนึกให้กับประชำชน ในกำร
ด ำเนินกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟู กำรคุ้มครองดูแลและบ ำรุงรักษำทรัพยำกรป่ำไม้ทรัพยำกรน้ ำ ตลอดจน
ทรัพยำกรธรรมชำติอ่ืนๆ ให้เกิดประโยชน์และเกิดผลส ำเร็จอย่ำงยั่งยืนและตำมแนวทำงพระรำชด ำริ 
          3.  ส่งเสริมงำนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำนอย่ำงประหยัด 
กำรใช้พลังงำนทดแทนและกำรลดมลพิษ และลดผลกระทบจำกภำวะโลกร้อน 
          4. พัฒนำองค์ควำมรู้และเสริมสร้ำงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรกำรเรียนรู้ด้ำน
ทรัพยำกร ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
          5.  ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดท ำฝำยต้นน้ ำ(Check Dan) เพ่ือชะลอกำรไหลของน้ ำและตะกอนเสริม
ควำมสมบูรณ์ของป่ำ 
ยุทธศาสตร์ ๖ กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร กำรปกครอง 
          1. ส่งเสริมกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยโดยมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขควำม
เสมอภำค ถูกต้องยุติธรรม และกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นสิทธิเสรีภำพของประชำชนควำม
ปรองดองสมำนฉันท์บนพ้ืนฐำนของควำม 
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2. ส่งเสริมและสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี ในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและของ อปท.ในเขตจังหวัดในด้ำนกำรบริหำรงำนคลัง วิธีกำร
งบประมำณ กำรบริหำรบุคคลให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัยและประชำชนมีส่วนร่วม 
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ส่วนที ่ ๓ 

  

การติดตามและประเมินผลการจัดท าแผนตามแบบรายงาน 
  

แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเอง 
ค าชี้แจง แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ 
และแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  โดยจะท าการประเมิน
และรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา อบต.   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา อบต.   
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนา อบต.และประชาคม พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญมาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของ อบต. (SWOT) และ AIC เพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนา อบต. 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา อบต.ที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา อบต. ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนา อบต.   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๒.๑๒  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบท่ี  ๒  การติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลการด าเนินงาน โดยวัดจากจ านวนโครงการ และงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี 
                อบต.ห้วยชมภู ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำ 3 ปี (พ.ศ. 25๖๐) เมื่อวันที่ ๑ มิถุนำยน 255๙ โดยได้ก ำหนด
โครงกำรที่จะด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำ 3 ปี (พ.ศ. 25๖๐) สรุปดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒  

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

 

๑.กำรพัฒนำระบบคมนำคมและขนส่ง
ภำยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
รองรับกำรขยำยตัวของกำรลงทนุ
ภำยในท้องถิ่น และกำรเชื่อมโยง
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

4๕ 27,200,000 72 24,700,000 71 23,100,000 

๒.กำรพัฒนำดำ้นเศรษฐกิจ และกำร
ท่องเที่ยว 

๑๘ 640,000 20 480,000 19 475,000 

๓.กำรพัฒนำกำรศึกษำและกำร
พัฒนำทรัพยำกรมนษุย ์

๕ 420,000 5 420,000 5 420,000 

๔.กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสงัคม
เพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเปน็สุข 

3๒ 10,749,000 34 9,769,000 34 9,769,000 

๕.กำรพัฒนำทรัพยำกร ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และ
ยั่งยืน 

๗ 190,000 34 9,769,000 34 9,769,000 

๖.กำรพัฒนำดำ้นกำรเมือง กำร
บริหำร กำรปกครอง 

48 
 

30,010,000 49 26,612,000 49 26,603,000 

รวม 155 69,209,000 187 62,191,000 186 60,577,000 
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แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

      จ านวนโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๖๐ 

ยุทธศาสตร ์
ที่ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาสามป ี
บรรจุใน

ข้อบัญญัต ิ
คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ 

   1. กำรพัฒนำระบบคมนำคมและขนส่งภำยในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของกำรลงทุนภำยในท้องถิ่น และกำร
เชื่อมโยงประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

๔๔ ๒๓ ๑๕ 

๒. กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว ๑๗ ๑๒ ๗ 

๓. กำรพัฒนำกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ๕ ๓ ๑ 

๔. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
3๒ ๒๗ ๑๗ 

๕. กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำม
สมบูรณ์และยั่งยืน 

๗ ๕ ๓ 

๖. กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร กำรปกครอง 
48 

 
๔๖ ๓๐ 

รวม 1๕๓ ๑๑๑ ๗๓ 
 

สรุป โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  ๑๕๓  โครงการ 
   โครงการที่น ามาปฏิบัติในข้อบัญญัติ    ๑๑๑  โครงการ 

 คิดเป็นร้อยละ     ๑๑๑ x ๑๐๐   =  ๕๐   ร้อยละ ๗๒.๕๕ 
          ๑๕๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม) 

~ ๒๔ ~ 
 

                              

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับ การ
ขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่น และการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
ที ่ โครงกำร งบประมำณ 

ตำมแผน 
ท ำสัญญำ/ 
ด ำเนินกำร 

ผลกำรด ำเนินงำน/ 
ผู้รับจ้ำง 

๑ ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑ 500,000 499,000 หจก.เทืองเจริญกำรก่อสร้ำง 
เริ่มสัญญำ    31 มี.ค.๕๙ 
สิ้นสุดสัญญำ ๙ มี.ค.๕๙ 

๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑  70,000   

๓ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.1 280,000   

๔ ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๒ 600,000 597,000 หจก.สหไทยสินสมบูรณ์ 
เริ่มสัญญำ 4 ก.ค.๕๙ 
สิ้นสุดสัญญำ 2 ค.ต.๕๙ 

๕ ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓ 496,000 494,000 หจก.เชียงรำยพรเจริญ 
เริ่มสัญญำ ๒๕ มี.ค..๕๙ 
สิ้นสุดสัญญำ ๒๒ กค.๕๙ 

๖ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.๓ 178,000   

๗ ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๔ 342,000 342,000 หจก.เทืองเจริญกำรก่อสร้ำง 
เริ่มสัญญำ    8 ก.ค.๕๙ 
สิ้นสุดสัญญำ 5 ก.ย.๕๙ 

๘ ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๕ 526,000 523,560 สหกรณ์กำรเกษตรฯ 
เริ่มสัญญำ    26 เม.ย.๕๙ 
สิ้นสุดสัญญำ 2๙ เม.ย.๕๙ 

๙ ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๖ 600,000 598,000 หจก.เวียงชัยคอนกรีต 
เริ่มสัญญำ    29 ก.ย.๕๙ 
สิ้นสุดสัญญำ 27 พ.ย.๕๙ 

๑๐ ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๗ 
(ทางลงสนามกีฬากลางต าบล) 

70,000 70,000 หจก.เทืองเจริญกำรก่อสร้ำง 
เริ่มสัญญำ    7 ต.ค.๕๙ 
สิ้นสุดสัญญำ 29 พ.ย.๕๙ 

๑๑ ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๗ 
(หย่อมบ้านปางตะไคร้) 

97,000   

๑๒ ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๗ 
(หน้าส านักงานอบต.ใหม่) 

324,000 324,000 หจก.เชียงรำยพรเจริญ 
เริ่มสัญญำ    ๒๕ กพ.๕๙ 
สิ้นสุดสัญญำ ๒๒ กค.๕๙ 



    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม) 

~ ๒๕ ~ 
 

                              

 
ที ่ โครงการ งบประมาณ 

ตามแผน 
ท าสัญญา/ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผู้รับจ้าง 

๑๓ ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า คสล. หมู่
ที ่๗ 

294,000 292,000 หจก.แม่กรณ์ก่อสร้ำง 
เริ่มสัญญำ    17 มิ.ย.๕๙ 
สิ้นสุดสัญญำ 15 ส.ค.๕๙ 

๑๔ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปิด หมู่ที่ ๗ 

180,000 180,000 นำงสำวลำวัณย์ บุญสม 
เริ่มสัญญำ    ๙ ก.พ.๕๙ 
สิ้นสุดสัญญำ ๙ มี.ค.๕๙ 

๑๕ ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๘ 561,000 495,400 (เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ)   
หจก.บุญชูณัฐวัฒน์ 
เริ่มสัญญำ    ๑ เม.ย.๕๙ 
สิ้นสุดสัญญำ ๒๗ กย.๕๙ 

๑๖ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.8 226,000 226,000 หจก.สหไทยสินสมบูรณ์ 
เริ่มสัญญำ    ๒๖ เม.ย.๕๙ 
สิ้นสุดสัญญำ ๒๓ ส.ค.๕๙ 

๑๗ ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๙ 558,000 555,900 นำงสำวลำวัณย์ บุญสม 
เริ่มสัญญำ    26 ม.ค.5๙ 
สิ้นสุดสัญญำ 24 ก.พ.๕๙ 

๑๘ วางท่อ คสล.บ้านห้วยเจริญ หมู่ที่ 9 56,000 56,000 
ระหว่างด าเนินการ 

๑๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 
(หย่อมบ้านห้วยเจริญ) 

470,000  
 

๒๐ ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.
๑๐ 

600,000 599,500 หจก.ทรัพย์มณีกำรโยธำ 
เริ่มสัญญำ    25 ม.ค.๕๙ 
สิ้นสุดสัญญำ 25 มี.ค.๕๙ 

๒๑ ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.
๑๑ 

587000 562,000 สหกรณ์กำรเกษตรฯ 
เริ่มสัญญำ    19 เม.ย.๕๙ 
สิ้นสุดสัญญำ 23 เม.ย.๕๙ 

  ยุทธชัย ไอ่ดอ 
เริ่มสัญญำ    19 เม.ย.๕๙ 
สิ้นสุดสัญญำ 23 เม.ย.๕๙ 

๒๒ ขยายระบบไฟฟ้า (เพ่ิมเฟส) อบต.ห้วย
ชมภู 

600,000 600,000 ร้ำนถนอมพำณิชย์ 
เริ่มสัญญำ    1 เม.ย.๕๙ 
สิ้นสุดสัญญำ 3 เม.ย.๕๙ 



    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม) 

~ ๒๖ ~ 
 

                              

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ตามแผน 

ท าสัญญา/ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผู้รับจ้าง 

๒๓ ก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ม.5  
(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์) 

1,983,000  
ระหว่างด าเนินการ 

๒๔ ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. ๖ 
(เส้นหน้ำ รพสต.ห้วยชมภู)  

488,000 488,000 หจก.วำวีคอนสตรัคชั่น 
เริ่มสัญญำ    22 ต.ค.5๙ 
สิ้นสุดสัญญำ 12 ธ.ค.๕๙ 

๒๕ ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 
(เส้นหน้ำนำยเฉลิมศักดิ์)  

112,000 112,000 นำยเจริญ สิงขรเกรียงไกร 
เริ่มสัญญำ    8 ธ.ค.5๙ 
สิ้นสุดสัญญำ 6 ม.ค. 60 

๒๖ ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คอนกรีตเสริม 
เหล็ก (คสล.) ม. 7 

209,400  
ระหว่างด าเนินการ 

๒๗ จัดซื้อท่อพีวีซี ม. 7 275,300 269,000 หจก.เทืองเจริญ 
เริ่มสัญญำ    15 ก.ย.๕๙ 
สิ้นสุดสัญญำ 19 ก.ย.๕๙ 

๒๘ ปรับเกรดพื้นที่ก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก ม. 7 

45,300  45,000 นำงสำวลำวัณย์ บุญสม 
เริ่มสัญญำ    ๙ กพ.๕๙ 
สิ้นสุดสัญญำ ๙ มี.ค.๕๙ 

๒๙ ก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ม.7 
(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์) 

1,983,000 1,974,000 หจก.สิงห์อ ำพรรณ 
เริ่มสัญญำ    ๑ เม.ย.๕๙ 
สิ้นสุดสัญญำ ๒๗ กย.๕๙  

๓๐ ก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม. 8 

227,100 216,000 นำงสำวลำวัณย์ บุญสม 
เริ่มสัญญำ    ๒๙ มี.ค.๕๙ 
สิ้นสุดสัญญำ ๒๗ พค.๕๙ 

๓๑ ปรับเกรดพื้นที่ก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก ม. 8 

45,000 45,000 นำงสำวลำวัณย์ บุญสม 
เริ่มสัญญำ    ๒๙ ก.ย.๕๙ 
สิ้นสุดสัญญำ ๒8 ต.ค.๕๙ 

๓๒ ก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ม.8 
(เงินสะสม) 

2,282,481 1800,000 หจก.สิงห์ชัยเอ็นจิเนียร์ 
เริ่มสัญญำ    ๑ ต.ค. ๕๙ 
สิ้นสุดสัญญำ ๒9 มี.ค..60  

๓๓ ปรับเกรดขยำยถนนในหมู่บ้ำน ม. 8 72,000 72,000 นำยเกียรติชัย แซ่ฟ่ำน 
เริ่มสัญญำ    15 ม.ค.๕๙ 
สิ้นสุดสัญญำ ๒9 ม.ค.๕๙ 

60,000 60,000 นำงสำวลำวัณย์ บุญสม 
เริ่มสัญญำ    ๒๙ ก.ย.๕๙ 
สิ้นสุดสัญญำ ๒8 ต.ค.๕๙ 

๓๔ ก่อสร้ำง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม. 9 (เงินสะสม) 

2,178,800 2,166,000 หจก.ขวัญฤทัยค้ำวัสดุ 
เริ่มสัญญำ    8 มิ.ย.๕๙ 
สิ้นสุดสัญญำ 5 ก.ย.๕๙ 



    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม) 

~ ๒๗ ~ 
 

                              

ที ่ โครงกำร งบประมำณ 
ตำมแผน 

ท ำสัญญำ/ 
ด ำเนินกำร 

ผลกำรด ำเนินงำน/ 
ผู้รับจ้ำง 

๓๕ ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม. 10 

524,900  521,900 หจก.จิรำกรก่อสร้ำง 
เริ่มสัญญำ    9 มิ.ย.๕๙ 
สิ้นสุดสัญญำ 7 ส.ค.๕๙ 

๓๖ ก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
ม.11 (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์) 

1,983,000 1,974,000 หจก.สิงห์อ ำพรรณ 
เริ่มสัญญำ    ๑ เม.ย.๕๙ 
สิ้นสุดสัญญำ ๒๗ กย.๕๙  

๓๗ ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำย
หลัก ระหว่ำง ม.3 และ ม.11  
(เงินสะสม) 

1,668,100 1,650,000 หจก.ทรัพย์มณีกำรโยธำ 
เริ่มสัญญำ    30 มิ.ย.๕๙ 
สิ้นสุดสัญญำ 12 ก.ย.๕๙ 

๓๘ ก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำน อบต.ห้วย
ชมภู 

10,999,644 10,598,000 หจก.เชียงรำยทรำยเพชร 
เริ่มสัญญำ    20 ก.ย.๕๙ 
สิ้นสุดสัญญำ 16 ก.ค.๕๙ 

๓๙ ปรับปรุงผิวจรำจรและลงลูกรังบดอัด
แน่น 

1,500,000 1,436,905 บริษัท ปตท.จ ำกัด  
สำขำแม่สรวย 

๔๐ ขยำยแนวเขตไฟฟ้ำ อบต.ห้วยชมภู 96,423 96,423 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
สำขำแม่ลำว 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
ที ่ โครงกำร งบประมำณ 

ตำมแผน 
ท ำสัญญำ/ 
ด ำเนินกำร 

ผลกำรด ำเนินงำน/ 
ผู้รับจ้ำง 

๑ อบรมอำชีพให้แก่ประชำชนและกลุ่ม
อำชีพ 

๑๐๐,๐๐๐ 39,610  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
ที ่ โครงกำร งบประมำณ 

ตำมแผน 
ท ำสัญญำ/ 
ด ำเนินกำร 

ผลกำรด ำเนินงำน/ 
ผู้รับจ้ำง 

๑ สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
สถำนศึกษำ 

1,457,600 1,361,134  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ที ่ โครงกำร งบประมำณ 

ตำมแผน 
ท ำสัญญำ/ 
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

๑ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000 91,500  
2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 5,154,000 5,174,600  
3 เบี้ยยังชีพผู้พิกำร 1,200,000 1,296,100  
4 วันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2559 20,000 19,334  
5 อุดหนุนเงินอำหำรกลำงวันให้กับ

โรงเรียนและศูนย์กำรเรียนชุมชนชำว
ไทยภูเขำ (ศรช.)ในเขตต ำบลห้วยชมภู 
 

4,163,200 4,163,200  



    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม) 

~ ๒๘ ~ 
 

                              

6 ส่งเสริมกิจกรรมสภำเด็กและเยำวชน
ต ำบลห้วยชมภ ู

50,000 19,880  

7 ฝึกทบทวนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำย
พลเรือน 

280,000 280,000  

8 ฝึกอบรมฝึกซ้อมกำรเคลื่อนย้ำยผู้คน
และสัตว์กรณีภัยพิบัติ   

50,000 50,000  

9 เฝ้ำระวังและแจ้งเตือนภัยน้ ำป่ำไหล
หลำก ดินทรุด ดินถล่ม แผ่นดินไหว 

50,000 50,000  

10 ลดอุบัติเหตุ 50,000 50,000  
11 ฝึกอบรมกำรแปรรูปสมุนไพรป้องกัน

โรคไข้เลือดออก 
30,000 ๒๕,๐๐๐  

12 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 450,000 265,400  
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน 
ที ่ โครงกำร งบประมำณ 

ตำมแผน 
ท ำสัญญำ/ 
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

๑ ปลูกป่ำต้นน้ ำและสถำนที่ส ำคัญ 30,000 20,000  
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
ที ่ โครงกำร งบประมำณ 

ตำมแผน 
ท ำสัญญำ/ 
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

๑ โครงกำรปณิธำนควำมดี ปีมหำมงคล 10,000 5,000  
2 อบรมกำรจัดท ำแผนชุมชนประจ ำปี 

2559 
10,000   

3 อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมำย ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน  

5,000 0 ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ 

4 อบต.สัญจร ประจ ำปี 2559 50,000 1,290  
5 อบรมผู้น ำในกำรจัดท ำแผนชุมชน 

ประจ ำปี 2559 
10,000 9,675  

6 5 ส ประจ ำปี 2559 5,000 0 ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
ที ่ โครงกำร งบประมำณ 

ตำมแผน 
ท ำสัญญำ/ 
ด ำเนินกำร 

ผลกำรด ำเนินงำน/ 
ผู้รับจ้ำง 

7 อบรมเพ่ิมประสิทธิ ภำพกำรท ำงำน
ให้แก่คณะผู้บริหำร ส.อบต. พนักงำน
ส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และผู้น ำชุมชน 

100,000 99,194  

8 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่คณะ
ผู้บริหำร ส.อบต. พนักงำนส่วนต ำบล 
ลูกจ้ำง และผู้น ำชุมชน    

10,000 8,190  

9 จัดเก็บภำษีเคลื่อนที่ ประจ ำปี 2559 20,000 2,160  
10 อุดหนุนอ ำเภอเมืองเชียงรำยโครงกำร 45,000 45,000  



    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม) 

~ ๒๙ ~ 
 

                              

ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงของ 
อปท.ระดับอ ำเภอ ประจ ำปี 2559 

11 อุดหนุนอ ำเภอเมืองเชียงรำยโครงกำร
ด ำเนินและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจัด
กิจกรรมของส่วนรำชกำรฯ   

20,000 20,000  

 
 

แผนภูมิ แยกตำมยุทธศำสตร์ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม) 

~ ๓๐ ~ 
 

                              

ส่วนที่ ๕ 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 

 
๑.  ผลการติดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
  จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยชมภู  สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
  ๒.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘   
  ๒.๒  องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ ๕๐ ของแผนและ
สามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา  ดังนี้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
           (ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙)   

การด าเนินงาน 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
แผนพัฒนา 

สามปี 
 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติเพื่อ

ปฏิบัติ 

แผนพัฒนา 
สามปี 

 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติเพื่อ

ปฏิบัติ 
จ านวนโครงการ ๒๔๕ ๕๔ ๑๓๔ ๖๖ 

ร้อยละ - ๒๒ - ๕๐ 
 

จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นว่าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เฉพาะปี ๒๕๕๙ มี
จ านวนโครงการ/กิจกรรมน้อยกว่าปี  พ.ศ. ๒๕๕๘  แต่ มีโครงการที่ได้ด าเนินการมากกว่าปี ๒๕๕๘ เนื่องจาก 

๑)  มีการจัดโครงการอบรมผู้น าชุมชน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงท าให้การท า 
ประชาคมหมู่บ้าน ได้คัดกรองโครงการที่เห็นว่าส าคัญจริงๆ และจัดล าดับความส าคัญ ก่อนน าเข้าแผนพัฒนาต าบล 

๒)  โครงการ/กิจกรรมที่ประชาคมได้เสนอขึ้นมาใหม่มีจ านวนน้อยลง 
๓) โครงการที่น าไปบรรจุในข้อบัญญัติ ปี ๕๙  มีลักษณะเป็นโครงการภาพรวม สามารถ

แตกแยกย่อยได้หลายกิจกรรม จึงท าให้โครงการที่ด าเนินการในปี ๕๙ เพ่ิมข้ึน 
   ๔) มีการเร่งการด าเนินการตามโครงการก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2557,2558 และ
2559 
       
๕.  ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    ๑.) จ ำนวนโครงกำรในแผนพัฒนำสำมปีมีจ ำนวนมำก แต่กำรน ำไปปฏิบัติได้น้อย 

๒.) จ ำนวนโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม และพัฒนำด้ำนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
มีจ ำนวนน้อย 

๓.) ประชำชนยังมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนน้อย และกำรรับรู้เกี่ยวกับโครงกำร 
กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยังไม่มำกเท่ำท่ีควร 

๔.) ประชำชนยังไม่เข้ำใจขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต าบลที่จะ
สามารถด าเนินการได้ 

 
 



    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม) 

~ ๓๑ ~ 
 

                              

  
๖.  ข้อเสนอแนะ   
  ๖.๑  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน  

๒. การจัดท าแผนพัฒนา ควรมีความชัดเจนว่าในแต่ละปีจะด าเนินการอะไรบ้างและน า
แผนไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดแผนเป็นกรอบการด าเนินงานโดยเคร่งครัด 
๓. ควรเพ่ิมโครงการ กิจกรรม ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้มากกว่านี้ เช่น การดูแล
รักษาต้นน้ า การปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนรักถิ่นเกิด ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม 

๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   
๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก

ที่สุด  เช่น  ถนน ไฟฟ้า น้ าอุปโภคบริโภค  
 

๖.๒  การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ

เก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน เพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจ 
 ๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบล  
  
จากข้อเสนอแนะดังกล่าว  หากองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าสามารถด าเนินการได้  จะ

ส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด 
 
 
  

 
 

 
 
 
 

 
 


