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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

ตามพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6       

พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

พ.ศ.๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้าน

โครงสร้างพื้นฐานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ 

และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น แม้วา่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วน

ใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้การด าเนินงานของ

องค์กรเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  

จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ

ประการหนึ่งที่จะให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมี

การก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จ

ของแผนได้ดว้ย 

ดังนั้น  การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือก

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม  แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการ

ด าเนินงานที่เกิดขึ้น    ได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตำม” 

จงึเป็นเครื่องมอืส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่

คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อน าข้อมูล

ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง         แก้ไข ขยายขอบเขต หรอืแมแ้ตยุ่ติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของโครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก

ออกแบบ     มา เพื่อให้ขอ้มูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่

และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความ

ล่าช้าในการด าเนินงาน       ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของ

โครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ

ด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน

กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะ

ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับ

เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
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แก้ปัญหาการตดิตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพใน

การด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้ว

ผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้

เทคนิคเชงิวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้

ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและก่อใหเ้กิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่

กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่

จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัย

พนักงาน ช่ัวคราว        (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนา้ที่จัดท ารายงานการตดิตามประจ าไตรมาส  

หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเช่ียวชาญในการ

ท าการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ 

“กำรประเมินผล”      นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้

จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ

วัตถุประสงค์ของการประเมนิ            การประเมนิผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มี

การปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร 

น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรอืไม่    อีกทั้งการตดิตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบ

ดูว่ามคีวามสอดคล้องกับการใชท้รัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การ

ประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมู ลที่เก็บ

รวบรวม   

ดังนั้น แล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชีไ้ด้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะ

ด าเนนิการตอ่หรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น 

เพราะว่าการด าเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่

วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้ง

ขึน้ก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิก

สภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการ

ที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความ

พึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบ       ไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผน

พัฒนาท้องถิ่น  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน จึงต้องการด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 รอบเดือน

ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖2 (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕62 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖2) เพื่อให้เป็นไปตาม
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 11 ใหย้กเลิกความในวรรคสามของข้อ 28  กรรมการ (1) (2) 

(3) (4) และ(5)       ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  ข้อ 29  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผลพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

1.ก าหนดแนวทางวธิีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.ด าเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง

ประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ

ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า

สามสิบวันโดยอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

4.แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการ

ประเมิน     ทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กร ว่าแผนยุ

ทศาสตร์และแนวทาง     ที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริ งหรือไม่ 

สนองตอบต่อความต้องการ             ของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและ

ประเมินผลนีไ้ม่ใช่ การตรวจสอบเพื่อการจับผิด       แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพื่อให้ทราบว่า

ผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  

นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่น

ได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและ

สะภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or 

contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผล

กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การ

ประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะ

ได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็น

เครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของ

พื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิก

โครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและ

ประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนใน
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พืน้ที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรอืองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หนว่ยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแล

หนว่ยงานราชการอื่นๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผดิชอบโครงการโดยตรง   

1.ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาร

รายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วย

วิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไป

อย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วธิีการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบ

ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม

ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่

ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 

ข้อ ๔  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้

หลักเกณฑ์  ดังนี ้

 

๑)ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม

กฎหมาย  และต้องไม่มลีักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จาก

โครงการที่จะให้เงินอุดหนุน 

๓)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องด าเนนิการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น า

โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ใน

หมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสม

ทุนส ารองเงนิสะสม หรอืเงินกู้ 

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการ

ทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวา่ด าเนนิการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้

หรอืไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึง
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จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของ

แผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ     ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นที่และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความ

ต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อใ ห้เกิด

ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมี

ความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการ

เสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะ

ด าเนนิการและตัง้มั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อน

ต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับ  และรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมี

โอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ

ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและ

ประเมินผลซึ่งส่งผลใหเ้กิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์

ที่ตัง้ไว้ได้อย่างดยีิ่ง     

2.วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

๑)เพื่อปรับปรุงประสทิธิภาพการจัดการและการบริหาร 

๒)เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   

๓)เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กับโครงการ 

๔)เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ใหเ้หมาะสม 

๕)เพื่อความกระจา่งชัดของแผนงาน 

๖)เพื่อการพัฒนาแผนงาน 

๗)เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผุใ้ห้การสนับสนุนทางการเงิน 

๘)เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

๙)เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรอืยุติโครงการ 

 

3.ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตาม ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย      ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561   ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     

๒)  ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
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๓)  ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

๔)  หัวหนา้ส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       

๕)  ผูท้รงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

โดยใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คน    ท าหนา้ที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

 ข้อ 11 ใหย้กเลิกความในวรรคสามของข้อ 28  กรรมการ (1) (2) (3) (4) และ(5)ให้มีวาระอยู่ใน

ต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

ขั้นตอนที่ ๒    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๙   

ขั้นตอนที่ ๓    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๙(๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง

ประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ

ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า

สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.

2561 
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ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 

/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการ 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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4.กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  ได้

ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูม่อืของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี ้    

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม 

๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  

ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๑๐.3/ว6247  ลงวันที่  3 

พฤศจิกายน     ๒๕60 เรื่อง  แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25611-2564 )ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๑๐.3/ว2931 ลงวันที่  15 

พฤษภาคม ๒๕62  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น      

๔.๑ กรอบเวลำ (time & timeframe)  ควำมสอดคล้อง (relevance) ควำมพอเพียง 

(adequacy)  ควำมก้ำวหน้ำ  (progress)  ประสิทธิภำพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  

ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร 

(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑) กรอบเวลำ (time & timeframe) 

 การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน

หรอืไม่  และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรอืไม่  มคีวามลา่ช้าเกิดขึ้นหรอืไม่    

(๒) ควำมสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร

ราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และ

นโยบายของคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  

แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหลง่น้ า)  วิสัยทัศน์  พันธ

กิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการ

ของประชาคมและชุมชน  
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(๓) ควำมพอเพียง (adequacy)   

   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดย

ค านงึถึงงบประมาณของท้องถิ่น   

(๔) ควำมก้ำวหน้ำ(Progress)  

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 

๑) ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

มีโครงสรา้งพื้นฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมี

น้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบ

ทุกจุด            มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒) ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชวีิต 

เด็กได้รับการศกึษาบั้นพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส

ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติ ใหม่ลดลง  สภาพ

ความเป็นอยู่       ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มสีภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมสีุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓) ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรยีบร้อย 

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอด

การพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            

๔) ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 

 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน

ท้องถิ่นเพิ่ม  มากขึ้น  ประชาชนมรีายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการด ารงชีวติ   

๕) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ         

ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     

๖) ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม  จำรตีประเพณแีละภูมิปัญญำท้องถ่ิน 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ

การส่งเสริมอนุรักษ์สูค่นรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และ

เข้ามามีสว่นร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้ง

ที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของ

ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและ

จติส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสบืไป 
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(๕) ประสิทธิภำพ (efficiency) 

 ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่       มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการ

สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น 

วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ ์ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรอืไม่ 

(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)   

 ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรอืไม่      มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรอืไม่   

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

 ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของต าบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา

จังหวัด  ภูมภิาคและระดับประเทศ   

(๘) กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) เป็น

การประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อ

สุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้น

อย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง

หรอืไม่  

๔.๒ กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถ่ิน 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ท้องถิ่น         ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งต าบล อ าเภอ เขต อปท.

ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดใน

ปัจจุบัน โดยการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมเป็นการ  วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑) กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบ

ต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิด

การบูรณาการ (integration) รว่มกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนว่ยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การ

วิเคราะหส์ภาพภายนอกนี ้เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนนิการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ 

(๒) กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัย

ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่

อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

สามารถท าได้หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)



งานนโยบายและแผน  ส านกังานปลดั  องค์การบรหิารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จงัหวัดยโสธร หนา้ ๑๑ 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ 

ติดตามองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นเพื่อวิเคราะหถ์ึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๔.๓ กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งมน  

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง 

และเพิ่มเติม   

๔.๔ ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมด      ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตาม

เป้าหมายที่ตัง้ไว้หรอืไม่ 

๔.๕ สรุปผลการด าเนนิโครงการในแผนพัฒนา   

๔.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  

๔.๗ เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 

๔.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการตดิตามและประเมินผล 

5.ระเบียบ วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 

  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       

ซึ่งต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมี

องค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้ 

๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  ระเบียบในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา        มีองค์ประกอบที่ใชใ้นการตดิตาม  ดังนี้ 

 (1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์การบริหารส่วน

ต าบล    กระตีบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม    (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผล 

 (2) กำรบันทึกข้อมูลและติดตำม ประเมินผล ในแบบรายงาน ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย 

ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา

ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามที่คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลก าหนด 

 แบบที่ 1 แบบการประเมนิตนเอง เพื่อเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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 แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  

 (3) กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan(www.dla.go.th) 

 5.2 วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล วิธีในการตดิตามและประเมินผล มีวธิีการดังนี้ 

  (1) ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเ์พื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  (2) ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

  (3) ห้วงเวลาในการตดิตามและประเมินผล ก าหนดระยะเวลาในการตดิตามและรายงานผล 

การด าเนินงานทุกๆ 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต ่เดือนตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562  

  ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระยะเวลำ 6 เดือน 

(1) เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 

(2) เดือนเมษายน 2562 – กันยายน 2562 

(3) ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการ

จริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ประจ าปีงบประมาณนั้น ว่า

สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้หรอืไม่ 

(4) สรุปผลการด าเนนิโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแบบในข้อ 5.1 (2) 

(5) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ 5.1 (2) 

(6) เปรียบเทียบผลการด าเนนิงานในปีที่ผา่นมาและปีปัจจุบัน 

(7) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการตดิตามและประเมินผล 

6.เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 

  สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการ

ติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณา

เครื่องมือที่ใชใ้นการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ดังนี้   

๖.๑ กำรประเมินผลในเชิงปรมิำณ 

(1) ตำมที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนก ำหนด ดังน้ี 

 แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

 

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

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบก ากับการจัดท าแผน เพื่อประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการ

ปฏิบัติงาน แบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึง

พอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของต าบลในภาพรวม  

โดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการประเมินความพึงพอใจ  มดีังนี้ 

(1) ตำมที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนก ำหนด ดังน้ี 

  แบบที่ 1 แบบการประเมนิตนเอง เพื่อเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการ

ด าเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 

  แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (2) ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 

2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ก าหนด 

  แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

7.ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

๑) ท ารู้วา่การน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 

๒) เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอน

การปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อ

การน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

๓) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการ

เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ  เช่น  การ

เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่

รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้อง

ดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้

เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 
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๕) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก

สาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการ

ท างานของแผนงานให้มคีวามกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง(strengths) และจุดอ่อน(weaknesses) 

อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน

แล้ว ผลการวิเคราะหจ์ะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มคีวามเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗) ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผล

ของการน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการ

หรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การน า

โครงการไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการ

ประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการ

ประเมินผลต่างๆ)      

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง หรือ

จะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙) การประเมนิจะท าให้เกิดความกระจา่งชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร

จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับ

การแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการที

มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของ

สาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทน

น้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิง้เสีย     

 

8.คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต าบลทุ่งมน 

  (1) นายธนพงษ์  เขาทอง ก านันต าบลทุ่งมน  ประธานกรรมการ 

(2) นายสมพร  ศรีแสงจันทร์ ตัวแทน ส.อบต.ทุ่งมน   กรรมการ 

  (3) นายสงกรานต์  มิ่งขวัญ   ตัวแทน ส.อบต.ทุ่งมน    กรรมการ 

(4) นายสมชาติ  พิจารณ์  ตัวแทน ส.อบต.ทุ่งมน   กรรมการ 

(5) นางสังคม  สงิห์ครุฑ  ตัวแทน ประชาคม   กรรมการ 

(6) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลทุ่งมน  กรรมการ 

(7) พัฒนาการอ าเภอค าเขื่อนแก้วหรอืผูแ้ทน   กรรมการ 

(8)  นายสุวิท  พามา  ผูอ้ านวยการกองช่าง   กรรมการ 

(9)  นายเทวา  พจิารณ ์   ผูท้รงคุณวุฒิ    กรรมการ 
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(10) นายสอน  สอี่อน     ผูท้รงคุณวุฒิ     กรรมการ 

(11) นายภักดี  ณรงค์กุลภักดี   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  เลขานุการ 

(11) นางปาลไิลยก์  บุญปัญญา  นักวิเคราะหน์โยบายและแผน  ผูช่้วยเลขานุการ 
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ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.วิสัยทัศน์ (vision) 
      “ต ำบลทุ่งมนเป็นชุมชนน่ำอยู่ ปกครองโดยธรรมำภิบำลประสำนกำรมีส่วนร่วมแบบบูรณำกำร” 

   พันธกิจกำรพัฒนำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทุ่งมน 

        พันธกิจท่ี 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มการเกษตร ท าเกษตรอินทรีย์ ผลิตเกษตรปลอด 

    สารพิษและสร้างการบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร    

  พันธกิจท่ี 2 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

พันธกิจท่ี 3 ส่งเสริมใหป้ระชาชนใช้หลักเศรษฐกิจพอเยงในการด าเนินชีวติและการปฏิบัติ 

ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

พันธกิจท่ี 4 พัฒนาระบบโรงสร้างพืน้ฐานใหพ้ียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

พันธกิจท่ี 5 พัฒนาสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิต 

พันธกิจที่  6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดแีละยั่งยืน 

พันธกิจที่  7 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรและสถานศกึษาให้เป็นองค์แหง่ 

  การเรียนรู้ 

 2.2 ยุทธศำสตร์ 

 1)  ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

2)  ด้านการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยว  

พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก 

  3) การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

  4) ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

  5) ด้านการสง่เสริมภูมปิัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

6)  ด้านการ พัฒนาการะบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ     

ประชาชน 

         2.3 เป้ำประสงค์  

1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการประชาชนอย่างทั่วถึง 

2.เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อย่างทั่วถึง   

3.ประชาชนมคีวามสามัคคี สามารถป้องกันและรับมือจากสาธารณภัยต่างๆได้  

ปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินในชุมชนลดลง 
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4. ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเอง

ได้โดยกลุ่มอาชีพ 

5. ประชาชนมจีติส านึกและมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพิ่มมากขึ้น 

6.ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในวันส าคัญทางศาสนา และร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา

ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 

7.องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมนมกีารบริหารจัดการภาครัฐที่ด ีและมีสว่นร่วมจากทุก 

  ภาคส่วนเพิ่มมากขึ้น 

2.4 ตัวชี้วัด 

  1. จ านวนโครงการด้านโครงสรา้งพื้นฐานในด้านต่างๆที่ อบต. จัดให้มขีึน้ในแต่ละปี 

 2. จ านวนประชาชนในเขต อบต.  มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

ศาสนา ศลิปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพื่อขึ้น  

 3. จ านวนผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับอบต. เพื่อขอรับ

สิทธิได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคน 

 4. จ านวนกลุ่มสง่เสริมอาชีพเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นและพึ่งตนเองได้

มากขึ้น 

 5. จ านวนครัวเรือนในอบต.ทุ่งมน สามารถบริหารจัดการขยะได้ดว้ยตนเองเพิ่มขึ้น 

 6. ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้น  

 7. ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลดลง  

 8. อบต. ทุ่งมน มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสทิธิภาพเพิ่มขึ้น 

2.5 ค่ำเป้ำหมำย 

  1. อบต. จัดใหม้ีโครงสรา้งพื้นฐานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้ปีละ 3 โครงการ 

 2. ประชาชนในเขตอบต.  มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพื่อขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี   

 3. จ านวนผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับอบต. เพื่อขอรับ

สิทธิได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคน 100 เปอร์เซ็นต์ 

 4. จ านวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นปีละ 2 กลุ่ม เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น 

และพึ่งตนเองได้มากขึ้น 

 5. จ านวนครัวเรือนในอบต.ทุ่งมน สามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

ครัวเรือนตอ่ปี 

 6.ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนร้อยละ 80 

 7. ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี 

 8. อบต.ทุ่งมน มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ  ๖๐ 
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2.6 กลยุทธ์ 

 1. สนับสนุนโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ 

 2. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และท าการเกษตร 

 3. พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 4. สง่เสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา 

 5. สง่เสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ ผู้ยากไร้ และ 

 ผูด้้อยโอกาส 

 6. ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน   

 7. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มคีวามเข้มแข็ง 

 8. ป้องกัน บ าบัด ฟื้นฟู ตดิตามและช่วยเหลอืเกี่ยวกับยาเสพติด 

 9. สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน 

 10. สง่เสริมให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครอืข่าย 

 ประชาธิปไตย 

 11. พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว  

 12. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 13. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สบืสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 14. ส่งเสริมให้ประชาชนน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวติ  

 15. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง   

 16. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่นร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆของอบต.ภายใต้ 
 หลักธรรมาภบิาล 

     2.7 จดุยืนทำงยุทธศำสตร์ 

1)  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พืน้ฐานที่จ าเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

2)  พัฒนาระบบการศกึษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส าคัญทางศาสนา อนุรักษ์ 

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สบืไป 

3)  สง่เสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4)  ก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีความ 

ยั่งยืน 

5)  อบต. มกีารบริหารจัดการภาครัฐที่ดแีละมีสว่นร่วมจากทุกภาคส่วน 
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9.ควำมเชื่อมโยงทำงยุทธศำสตร์ในภำพรวม 

 

                

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
 

 ยุทธศาสตร์  

ตัวชี้วัด เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 

  กลยุทธ ์  

จุดยืนยุทธศาสตร ์
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ส่วนที่ 3 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ

ท้องถิ่น  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  และเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อม

ภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมมดีังนี้      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การวเิคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของหน่วยงานในส่วนที่

ดี ความเข้มแข็ง ความสามารถ  ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสรมิความส าเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ 

  การวเิคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วน

เสีย ความออ่นแอ ข้อจ ากัด ความไม่พรอ้ม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เชน่เดียวกับการวิเคราะหจ์ุดแข็ง 

  การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพ

เป็นอย่างไร โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมอืงการปกครองและเทคโนโลยี 

SWOT  Analysis 

 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

S = Strength 

จุดแข็ง 

W = Weah 

จุดอ่อน 

SWOT  

ประเด็น 

O = 
Opportunity 

โอกาส 

T = Threat 

อุปสรรค 
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 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อม

ภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรอืภาวะคุกคาม ก่อใหเ้กิดผลเสีย โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ

ปกครอง และเทคโนโลยี  

การวิเคราะหศ์ักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ที่ตั้งลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ดอนและที่ราบลุ่ม มีความอุดม

สมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ ประกอบกับการคมนาคมที่สะดวก สามารถเดินทางติดต่อ

ระหว่างจังหวัดได้อย่างรวดเร็ว และมีหน่วยงานราชการหลักอยู่ในพื้นที่ คือโรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ 

ท าให้เศรษฐกิจในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีการสร้างอาคารพาณิชย์ หมู่บ้านจัดสรร  ร้านค้าต่างๆ จ านวน

มาก จึงท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนมีศักยภาพที่จะพัฒนาต าบลกระตีบให้มีประสิทธิภาพในทุกๆ 

ด้าน โดยได้ด าเนินการวเิคราะหข์้อมูล  ดังตอ่ไปนี ้ 

 การวิเคราะหศ์ักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต

ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

    

1.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัย

ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่

อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดย

คณะกรรมการได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการ

วิเคราะหด์ังนี้  

จุดแข็ง (Strength) 

 ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนแบ่งสว่นราชการออกเป็น 6 กอง คือ ส านักงานปลัด กองคลัง 

กองชา่ง และกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสง่เสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริม

การเกษตร  และมีค าสั่งแบ่งหน้าที่การท างานอย่างชัดเจน 

 ๒. มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน 

 ๓. การจัดโครงการ/กิจกรรมตา่งๆ มีการประสานงานประชุมปรึกษาหารือก่อนทุกครั้ง 

 ๔. ผูบ้ริหารใชพ้ฤติกรรมการบริหารแบบครอบครัวสมาชิกในองค์กร 

 ๕. บุคลากรมีวธิีการในการท างานเป็นทีม 
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 ๖. มีโครงสร้างที่ก าหนดให้ผูบ้ริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ท าใหก้ารตัดสินใจ

ของผู้บริหารสนองตอบความตอ้งการของประชาชนได้ตรงประเด็น 

 ๗. ผูบ้ริหารและสมาชิกสภา อบต. มีความใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนได้อย่างเป็นกันเอง 

 ๘. ผูบ้ริหารท้องถิ่นสามารถก าหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย 

 ๙. สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจหนา้ที่ที่ได้รับ 

 ๑๐. เป็นหนว่ยงานที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด 

จุดอ่อน (Weakness) 

 ๑. งบประมาณของ อบต. มีจ านวนจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหนา้ที่ที่ได้รับ 

 ๒. ขาดการส่งเสริมด้านการรวมกลุ่มอาชีพอย่างจริงจัง 

 ๓. ขาดบุคลากรที่มคีวามช านาญเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน บุคลากรรับผดิชอบงานหลายด้าน 

 ๔. การรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายมีนอ้ย 

 ๕. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ทันต่อ

เหตุการณ์ 

 ๖. อบต.ทุ่งมน มีภารกิจที่ต้องด าเนินการแตไ่ม่มีหน่วยงานรองรับอย่างเพียงพอ 

2.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   

  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี

ผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง   กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  

วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการ   บูรณาการ ( integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงาน

ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้อง

ด าเนนิการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะหด์ังนี้ 

โอกาส (Opportunity) 

 ๑. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.๒๕๔๒  ได้ก าหนดการถ่ายโอนภารกิจ อ านาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะให้ อปท. 

 ๒. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งมนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนสิม  เข้า

มาร่วมบูรณาการการท างานด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การจัดการสุขภาพของประชาชน การควบคุม

และป้องกันโรคติดต่อ 

 ๓. มีพื้นที่ส่วนใหญ่ท าการเกษตร 
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อุปสรรค (Threat) 

 ๑. ต้นทุนการผลิตราคาสูง เชน่ ราคาปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช ค่าขนส่ง ค่าแรงงานสูงขึ้น 

 ๒. ประชาชนยังขาดความรูค้วามเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง เช่น สิทธิเสรีภาพ การมีส่วน

ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล ฯลฯ 

 ๓. เกษตรกรไม่มีความรูใ้นการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาประยุกต์ใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพ และเพิ่ม

ผลผลิต  

 ๔. ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ ท าให้การจัดสรรงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นล่าช้า        

ท าให้การก าหนดทิศทางการบริหารงานเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไม่ทันตามที่ก าหนด 

 ๕. สภาพสังคมบางสว่นในพืน้ที่เสี่ยงต่อการระบาดของยาเสพติด ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและ

ครอบครัว 
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ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 

การวัดผลในเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ 

 (1) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบก ากับการจัดท าแผน เพื่อประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการ

ปฏิบัติงาน แบบส ารวจความพงึพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความ

พึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของต าบลใน

ภาพรวม  โดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการประเมินความพึงพอใจ   

 โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีดังน้ี 

  แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

  แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผล

การด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 

  แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงาน

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 (2) การวัดผลในเชิงปรมิาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตาม

และประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม       (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยคณะกรรมการติดตาม

และประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง

ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
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ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแตว่ันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ

ไว้เป็นระยะเวลาไมน่้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

   โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังน้ี 

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

โดยแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Perpormance Measurement System (PPMS))  

ลักษณะของแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 

ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มี

แนวความคิดคล้ายคลึงกับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ใน

ลักษณะภาพรวมขององค์กรเพื่อที่จะน าไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของ

ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันน าไปสู่การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้น

ต่อไป  

วัตถุประสงค์ในการใช้แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 

1.เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.เพื่อให้ทราบกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานผูป้ฏิบัติ 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  

1.ก าหนดตัววัดกระบวนการปฏิบัติงาน 

2.ก าหนดเกณฑก์ารประเมนิ 

๓.ด าเนนิการประเมนิ 

๔.สรุปผลการประเมิน เกณฑ์ต้องไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

 

การจัดท า/ทบทวน 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  
จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน 

/ระดับต าบล 

 

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

เพ่ือจัดท า  
(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
ประชุมคณะกรรมการ 

พัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  

พิจารณา  
(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

เสนอ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

-กรณีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
-กรณีเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  
โครงการพระราชด าริ พระราชพธิี  
รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล  
เป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น 

 

-การแก้ไขแผนพัฒนา 

เป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น 
 

แจ้ง 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  

อ าเภอ จังหวัด ทราบ 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช ้

พร้อมประกาศใช้ประชาชนทราบ 

แผนการด าเนินงานประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2563 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
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แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเปน็การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ

ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นได้ประกาศใชแ้ผนพัฒนาแล้ว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนนิงาน 

ไม่มกีาร

ด าเนนิงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. มกีารจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4. มกีารจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มกีารจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนรว่มในการจัดท าแผน   

9. มกีารวิเคราะหศ์ักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมนิสถานภาพการพัฒนา

ท้องถิ่น 

  

10.มกีารก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตรอ์งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

11.มกีารก าหนดเป้าประสงค์   

12. มีการก าหนดตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถิ่น   

13.มีการก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14.มกีารก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น   

15.มกีารก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท้องถิ่น   

16. มีการก าหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตรข์องจังหวัด   

17. มีการอนุมัติและประกาศใชแ้ผนพัฒนา   

18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
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แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ค าชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม

และรายงานผล         การด าเนินงานทุก ๆ หกเดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – 

กันยายน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน   อ าเภอค าเขื่อนแก้ว   จังหวัดยโสธร 

2.รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 

   คร้ังท่ี 1   ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 

   คร้ังท่ี 2   ระหว่างวันที่ 1 เมษายน  2562 – 30 กันยายน 2562 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 

3.ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562  

ยุทธศาสตร์ 

งบประมาณตาม

ข้อบัญญัต ิ

เงนิสะสม รวม 

จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  2,707,135.85  - 2,707,135.85 

2.ยุทธศาสตร์ดา้นการวางแผน การสง่เสริม

คุณภาพชีวิต การสง่เสริมการลงทุน การท่องเท่ียว     

พณชิยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก 

3,290,167 - 3,002,872 

3.ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 12,422  12,422 

4.ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการและการ

อนุรักษ ์ทรัพยากรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

47,660  47,660 

5.ยุทธศาสตร์ดา้นศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

446,245 - 446,245 

6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท่ีดใีนองค์กร การ

ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมสี่วนร่วมของ

ประชาชน 

44,364 - 44,364 

รวม 18,409,206.67  - 18,409,206.67 



งานนโยบายและแผน  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแกว้  จังหวัดยโสธร หนา้ 27 

 

2.ยุทธศาสตร์ดา้นการวางแผน การสง่เสริมคุณภาพชีวิต การสง่เสริมการลงทุน การท่องเท่ียว     พณิชยกรรมและ

เศรษฐกิจฐานราก4.เบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2562   

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 

ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 

ที่ยังไมไ่ด้

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  29 12.18 - - 146 61.34 22 73.53 

2.ยุทธศาสตร์ดา้นการวางแผน การ 17 7.14 - - 12 5.04 28 12.18 
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ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสง่เสริมการ

ลงทุน การท่องเท่ียว     พณิชยกรรม

และเศรษฐกิจฐานราก 

3.ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็น

สุข 

10 4.20 - - 16 6.72 6 10.92 

4.ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการ

และการอนุรักษ ์ทรัพยากรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

2 0.84 - - 6 2.52 5 3.36 

5.ยุทธศาสตร์ดา้นศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น 

      

9 

 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร

จัดการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสริม

ประชาธิปไตยและการมสี่วนร่วมของ

ประชาชน 

      

11 

 

รวม 58 24.37 - - 180 75.63 81 100 
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การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e-plan 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น      พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น    (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนอง

ความต้องการประชาชน  เพื่อให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้

ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการ

วางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี ้ได้มกีารด าเนินงานมาอย่างตอ่เนื่องถึงปัจจุบัน 

  เพื่อให้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖2 (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕62 – เดือน

กันยายน พ.ศ.๒๕๖2) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อ

สั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน จึงได้ด าเนินการ

น าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  ในระบบ e-plan  

และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  ส าหรับการติดตาม

แผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 

มท 0815.4/ว4192 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้

จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-Plan) มีการปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ระบบจึงไม่สามารถประมวลผลได้คณะท างานจึงได้รวบรวมข้อมูล เพื่อเสนอให้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนพิจารณา รายละเอียด

ตามรายงานสรุปผล ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน      

1.1 แผนงานการศึกษา     

ล าดับ 

 

โครงการ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 

ปี 2562 

แหล่งเงิน 

งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 

1 โครงการก่อสร้างสนามเด็ก

เล่น 

สนามเด็กเล่นศูนย์ฯใน

ต าบลทุ่งมน 

150,000 - - 

2 โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์เด็กเล็ก 4 แห่ง 100,000 ข้อบัญญัต ิ 77,700 

 

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 

 

โครงการ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 

ปี 2562 

แหล่งเงิน 

งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ท่ี 1  

จากท่ีนายวชัระ พิจารณ์ 

ถึงไร่นายอมร พิจารณ์ 

200,000 ข้อบัญญัต ิ 160,000 

4 โครงการซ่อมแซมถนนดินหิน

ลูกรัง หมู่ 1 

(1)จากทางหลวงชนบทสาย

บ้านหนองค-ูบ้านย่อ ถึง ที่

นานางสมหวัง พิจารณ(์เส้น

หนองแวงน้อย) 

100,000 ข้อบัญญัต ิ 59,000 

5 

  

โครงการก่อสรา้งถนน คสล.    

หมู่ท่ี 2 

  

(1)ระหวา่งโรงเรียนโซงเหลา่

โป่วทิยาถงึล าห้วยถ่ม 

300,000 ข้อบัญญัต ิ 319,000 

(2)  ถนนสายสามแยกไรน่าง

นาล ี พิจารณ์ ถึง สามแยก

ทุ่งมน- โพนทนั 

300,000 - - 

(3)  สายไรน่ายยงยทุธ  สาย

สีแก้ว ถึง ไร่นายประจง  

สวา่งแสง 

 

 

300,000 - - 
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ล าดับ 

 

โครงการ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ปี 2562 

แหล่งเงิน 

งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีใช้จริง 

6 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.

หมู่ท่ี 3 

1)จากแยกบา้นนายประ

วิทย์แสวงแก้ว ถึง แยกไป

วัดทุ่งสบาย 

262,000 ข้อบัญญัต ิ 229,000 

7 โครงการก่อสรา้งไหล่ทาง 

คสล. หมู่ท่ี 4 

จากบ้านโพนสิมถึงบา้นมะ

พริก 

300,000 ข้อบัญญัต ิ 299,000 

8 โครงการก่อสรา้งถนนดนิและ

ขยายถนนดนิ หมู่ 5 

  

ท่ีนานายโชคทวี ทองที ถึง

นานางอยู ่ขยันท า  

100,000 ข้อบัญญัต ิ 40,500 

 จากบ้านนายสมิง ยวนยี

ตลอดสาย  

121,000 ข้อบัญญัต ิ - 

9 โครงการก่อสรา้งถนน  คสล.  

หมู่ท่ี 6 

 (1) จากบ้านนายธนา  

ขยันท าถงึ ล าห้วยถ่ม  

300,000   ข้อบัญญัต ิ 292,000 

 

  

 (2)จากบา้นนายสมบูรณ์ 

แสงส่อง ถงึ ทางไปวัดป่า

บ้านดู ่ 

300,000   -  - 

10 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.

หมู่ท่ี 7 

(1)จากถนนบา้นทุ่งมน

เชื่อมต าบลดงเจริญ 

300,000  -  - 

11 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 

หมู่ท่ี 8 

 (2)ถนน อบต.ทม.011 

ระหว่างบ้านนายขนุแผน 

ถึงเขต อบต.ย่อ  

279,000  ข้อบัญญัต ิ 248,000 

12 โครงการก่อสรา้งถนน  คสล. 

 หมู่ท่ี 9 

 (1)จากไร่นางสุวรรณ ถึง

ไร่นางทองขาว สงิห์ครุธ  

300,000  ข้อบัญญัต ิ 224,000 

  

  

 (2)จากสวนยางนายณรงค ์ 

สายค าวงษ ์ ถึงไร่มันนายสุ

ที  สายค าวงษ ์ 

500,000   -  - 

13 ค่าบ ารงุรักษาและปรับปรุง 

ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

 ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสรา้ง

ด้านโครงสรา้งพืน้ฐานทุก

โครงการของ อบต. ทุ่งมน  

500,000  ข้อบัญญัต ิ 397,000 
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ล าดับ 

 

โครงการ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ปี 2562 

แหล่งเงิน 

งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีใช้จรงิ 

14 ค่าจ้างส ารวจออกแบบที่ดนิ

และสิ่งก่อสร้าง 

 ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสรา้ง

ด้านโครงสรา้งพืน้ฐานทุก

โครงการของ อบต.ทุ่งมน  

50,000  ข้อบัญญัต ิ - 

15 เงินชดเชยคา่ kส าหรับงาน

ก่อสร้าง 

 ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสรา้ง

ด้านโครงสรา้งพืน้ฐานทุก

โครงการของ อบต. ทุ่งมน  

30,000  ขอ้บัญญัต ิ - 

16 โครงการติดตัง้หม้อแปลง

ไฟฟ้าระบบประปา หมู่ท่ี 3 

 บริเวณประปาหมู่ท่ี 3หม้อ

แปลงขนาด 30KVA  

280,000  ข้อบัญญัต ิ 152,724.36 

17 โครงการติดตัง้ไฟฟา้ส่อง

สว่าง หมู่ท่ี 4 

 (1) จากบ้านนายพลอย 

ถึง แยกทางเข้าหมู่บ้าน  

60,000  ข้อบัญญัต ิ 39,929.48 

18 โครงการติดตัง้หม้อแปลง

ไฟฟ้าระบบประปา หมู่ท่ี 8 

 บริเวณประปาหมู่ท่ี 8หม้อ

แปลงขนาด 30KVA  

200,000  ข้อบัญญัต ิ 169,282.01 

19 โครงการก่อสรา้งที่กรอง

น้ าประปาหมู่บ้านหมูท่ี 5 

บริเวณประปาหมู่บา้น 500,000 - - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยว  

พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก 

1.1 แผนงานการศึกษา 

  

  

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ แหล่งเงิน งบประมาณ 

  (ผลผลติของ

โครงการ) 

ปี 2562 งบประมาณ ที่ใช้จริง 

1 โครงการจัดกจิกรรมงาน 

วันเด็กแห่งชาต ิ

๑  คร้ัง/ปีเด็กในเขต 

ต าบลทุง่มน 

60,000 ข้อบัญญัต ิ - 

2 โครงการสนบัสนุน

ค่าใช้จา่ยการบริหาร

สถานศึกษาของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก     อบต.ทุ่ง

มน (คา่จัดการเรียนการ

สอน) 

ตลอดป ีเด็ก

นักเรยีนของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กใน

ต าบลทุง่มน 

158,000 ข้อบัญญัต ิ 

(โอนเพิ่ม 

100) 

158,100 

3 ค่าวัสดุอาหารเสริม นม ตลอดป ีศูนย์พัฒนา     

เด็กเล็ก/โรงเรีนใน

ต าบลทุง่มน 

900,707 ข้อบัญญัต ิ 879,562 

4 โครงการอุดหนุนค่าอาหาร

กลางวันให้กับโรงเรยีนใน

ต าบลทุ่งมน 

1)โรงเรียนบ้าสนทุ่ง

มน  2)โรงเรียนบ้าน

โซงเหลา่โป่วทิยา               

3)โรงเรียนมะพรกิดู ่ 

โพนสมิ 

1,400,000 ข้อบัญญัติ

(โอนเพิ่ม 

8,000บาท) 

1,408,000 

      

5 โครงการสนบัสนุน

ค่าใช้จา่ยการบริหาร

สถานศึกษา(อาหาร

กลางวัน) ของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

ตลอดป ี/เด็ก

นักเรยีนของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กฯ 

455,700 ข้อบัญญัต ิ 452,120 

6 โครงการสร้างเสรมิ

พัฒนาการเด็กแบบชุมชน

มีส่วนร่วม 

เด็กนักเรยีนของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ภายในต าบลทุ่งมน 

120,000   -    -  
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1.1 แผนงานการศึกษา 

  

  

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ แหล่งเงิน งบประมาณ 

  (ผลผลติของ

โครงการ) 

ปี 2562 งบประมาณ ที่ใช้จริง 

7 โครงการห้องเรียนภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

ศูนย์เด็กเล็ก 4 

แห่ง 

20,000 - - 

8 โครงการทัศนศึกษานอก

สถานที ่

ศูนย์เด็กเล็ก 4 

แห่ง 

30,000 - - 

9 โครงการสนบัสนุน

ค่าใช้จา่ยการบริหาร

สถานศึกษาคา่ใช้จา่ยใน

การบริหารจัดการศึกษา

(ศพด.)ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ศูนย์เด็กเล็ก 4 

แห่ง 

95,760 ข้อบัญญัติ

(โอนเพิ่ม 

9,330 บาท) 

105,090 

10 โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจ

พุทธศาสนา 

ศูนย์เด็กเล็ก 4 

แห่ง 

20,000 - - 

11 โครงการฝึกอาชีพให้เด็ก

นักเรียน 

นักเรียนท้ัง 3 

โรงเรียน 

30,000 - - 

 

1.2 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ 

 

โครงการ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

ปี 2562 

แหล่งเงิน 

งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 

12 โครงการควบคุมและป้องกนั

โรคติดต่อต่าง ๆภายใน

ต าบลทุ่งมน 

ตลอดปี/ 9 

หมู่บ้านในเขต

ต าบลทุ่งมน 

20,000  ข้อบัญญัต ิ   -  

13 โครงการควบคุมและป้องกนั

โรคไข้เลือดออก ก าจัด

ลูกน้ ายุงลาย 

ตลอดปี/ท้ัง 9 

หมู่บ้านในต าบล

ทุ่งมน 

20,000  ข้อบัญญัต ิ   -  

 

 

 

 



งานนโยบายและแผน  ส านกังานปลดั  องค์การบรหิารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จงัหวัดยโสธร             หน้า ๓๔ 

1.2 แผนงานสาธารณสุข 

17 โครงการอุดหนุนสาธารณสุข
มูลฐาน   อสม.ประจ า
หมู่บ้าน 

อสม.ประจ ำหมู่บ้ำน     
ทั้ง 9 หมู่บ้ำน 

45,000 ข้อบัญญัติ 25,000 
 

 

18 โครงการต าบลทุ่งมน ปลอด
กล่องโฟมและถุงพลาสติก 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

6 ครั้ง/ปี ในเขต
ต ำบลทุ่งมน 

50,000 ข้อบัญญัติ 36,592 

19 โครงการต าบลทุ่งมนควบคุม
โรคเข้มแข็ง 

ทีม SRRT ในต ำบล
ทุ่งมน  20 คน 

40,000 - - 

20 โครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกล
เอดส์เข้าใจเพศศึกษา 
ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร (stop teen mom) 

เยำวชนในต ำบล 
ทุ่งมน 

30,000  -  - 

 

 

 

 

 

14 โครงการส่งเสริมและ

รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนขั

บ้าและท าหมันสนุัข แมว 

๑-2 ครั้ง/ปี ในเขต

ต าบลทุ่งมน 

50,000  ข้อบัญญัต ิ                      

32,880  

15 โครงการอุดหนุนท่ีท าการ

ปกครอง ตามโครงการ

สนับสนุนการรับบรจิาค

โลหติ 

ท่ีท าการปกครอง

อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 

4,000  ข้อบัญญัต ิ                        

4,000  

16 โครงการอุดหนุนโครงการ

ตามพระราชด ารดิ้าน

สาธารณสุข 

ท้ัง 9 หมู่บ้านใน

ต าบลทุ่งมน 

180,000  ข้อบัญญัต ิ   -  

ล าดับ 

 

โครงการ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

ปี 2562 

แหล่งเงิน 

งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 



งานนโยบายและแผน  ส านกังานปลดั  องค์การบรหิารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จงัหวัดยโสธร             หน้า ๓๕ 

1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ 

 

โครงการ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 

ปี 2562 

แหล่งเงิน 

งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีใช้จริง 

21 โครงการจัดหาเสื้อกัน

หนาวผ้าห่มเพื่อ

บรรเทาภัยหนาว 

ผู้สูงอายุทั้ง 9 หมู่บ้าน

ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจนใน

ชุมชน 

20,000   -    -  

22 โครงการส่งเสริมอาชีพ

ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส /

ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์

ภายในต าบลทุ่งมน  

ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้

พิการ/ผู้ป่วยเอดส์

ภายในต าบลทุ่งมน  

30,000  ข้อบัญญัต ิ   -  

 

1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดับ 

 

โครงการ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

ปี 2562 

แหล่งเงิน 

งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 

23 โครงการส่งเสรมิและ

สนับสนุนกลุ่มอาชีพ/กลุ่ม

สตร/ีกลุ่มออมทรัพย์

กองทุนสวัสดิการกองทุน

วันละบาท องค์กรสภา

ชุมชนต าบลทุ่งมน 

ทั้ง 9  หมู่ภายใน

ต าบลทุ่งมน 

30,000  - -  

24 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท างาน

ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆใน

ต าบลทุ่งมน 

กลุ่มอาชีพ

เกษตรกรกลุ่ม

แม่บ้าน,กลุ่มสตรี

กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนกลุ่ม

ผู้สนใจ 

30,000 ข้อบัญญัติ    - 

 



งานนโยบายและแผน  ส านกังานปลดั  องค์การบรหิารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จงัหวัดยโสธร             หน้า ๓๖ 

ล าดับ 

 

โครงการ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

ปี 2562 

แหล่งเงิน 

งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 

25 โครงการฝึกอบรม/บรหิาร

กองทุนกลุ่มเกษตรกรชาว

ทุ่งมน 

กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนกลุ่ม

ผู้สนใจกลุ่ม

อาชีพเกษตรกร 

30,000   -   

26 โครงการอุดหนุนตาม

โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดให้กับที่

ท าการปกครองอ าเภอค า

เขื่อนแก้วและสถานี

ต ารวจภูธรค าเขื่อนแก้ว 

ที่ท าการปกครอง

อ าเภอค าเขื่อน

แก้วและสถานี

ต ารวจภูธรค า

เขื่อนแก้ว 

50,000  -    

27 โครงการอบรมแกนน า

เยาวชนเพื่อต่อต้านยาเสพ

ติด 

เยาวชนในต าบล

ทุ่งมน 

20,000 ข้อบัญญัต ิ  - 

 
1.5 แผนงานงบกลาง 
ล าดับ 

 

โครงการ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

ปี 2562 

แหล่งเงิน 

งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 

28 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ผู้ป่วยเอดส์ใน

เขตต าบลทุ่งมน  

12,000 ข้อบัญญัต ิ  12,000 

29 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุในเขต

ต าบลทุ่งมน  

6,290,000 ข้อบัญญัต ิ 6,053,700  

30 เบี้ยยังชีพผู้พิการ  ผู้พิการในเขต

ต าบลทุ่งมน  

1,920,000 ข้อบัญญัต ิ 1,887,200  

31 สมทบกองทุน สปสช.    กองทุน สปส

ช.ระดับท้องถิ่น  

100,000 ข้อบัญญัต ิ  -  



งานนโยบายและแผน  ส านกังานปลดั  องค์การบรหิารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จงัหวัดยโสธร             หน้า ๓๗ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านการพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ 

 

โครงการ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

ปี 2562 

แหล่งเงิน 

งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 

1 การป้องกันภัยจุดตรวจ 

จุดสกัดและจุดบริการ

ประชาชน ในช่วงเทศกาล

ปีใหม่และสงกรานต์ ฯลฯ 

ภายในเขต อบต.

(ตลอดปี) 

115,000 ข้อบัญญัต ิ 12,422 

2 การฝึกทบทวนอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน 

อปพร./เจ้าหน้าที่

อบต. 

10,000 ข้อบัญญัต ิ - 

3 โครงการฝึกซ้อมแผน

ป้องกันและบรรเทา      

สาธารณภัยต าบลทุ่งมน 

ตลอดปี/

ประชาชน

บุคลากรของ 

อบต. 

25,000 ข้อบัญญัต ิ - 

4 การฝึกอบรมเครือข่าย

อาสาสมัครเตือนภัย 

มิสเตอร์เตอืนภัย 

ตลอดปี/

ประชาชน

บุคลากรของ 

อบต. 

10,000 ข้อบัญญัต ิ - 

5 โครงการฝึกอบรมทบทวน

หน่ึงต าบลหน่ึงทีมกู้ภัย 

ทมีกู้ภัย อบต. 20,000  -  - 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานนโยบายและแผน  ส านกังานปลดั  องค์การบรหิารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จงัหวัดยโสธร             หน้า ๓๘ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 1.1.แผนงานการเกษตร 

 ล าดับ 

 

โครงการ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

ปี 2562 

แหล่งเงิน 

งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 

1 รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน  พื้นที่ป่า

สาธารณะใน

ต าบลทุ่งมน  

20,000 ข้อบัญญัต ิ   -  

2 หน่ึงคน หน่ึงต้น หน่ึงฝน  พื้นที่ป่า

สาธารณะใน

ต าบลทุ่งมน  

20,000 ข้อบัญญัต ิ                

20,000  

3 โครงการป่าตามแนวพระ

ราชเสาวนีย์วันแม่แห่งชาติ

,วันพ่อแห่งชาติ 

 พื้นที่ป่า

สาธารณะใน

ต าบลทุ่งมน  

20,000 ข้อบัญญัต ิ                

17,660  

4 ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระ

เกียรต ิ

หนองน้ า

สาธาณะในเขต

ต าบลทุ่งมน 

10,000 ข้อบัญญัต ิ                

10,000  

5 โครงการส่งเสรมิ

การเกษตรแบบยั่งยืนตาม

แนวทฤษฎีใหม่แบบ

เศรษฐกิจพอเพียงและ

การเกษตรอินทรยี์ 

การจัดตั้งกลุ่ม

สมาชิกเกษตรกร

จ านวน  9  กลุ่ม 

30,000 ข้อบัญญัต ิ   -  

6 โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช 

สนับสนุนกลุ่ม

เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียงประจ า

ต าบล 

20,000 ข้อบัญญัต ิ   -  

 

 

 

 



งานนโยบายและแผน  ส านกังานปลดั  องค์การบรหิารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จงัหวัดยโสธร             หน้า ๓๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน       

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

   ล าดับ 

 

โครงการ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

ปี 2562 

แหล่งเงิน 

งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 

1 การส่งเสริมประเพณีพุทธ

ศาสนาแห่เทียนพรรษา

ต าบลทุ่งมน 

ประชาชนทั้ง 9 

หมู่บ้าน 

10,000 ข้อบัญญัต ิ   

5,000      

โอนเพิ่ม

งบประมาณ 

5,000) 

                

10,000  

2 โครงการบรรพชาสามเณร

และบวชศลิจาริณภีาคฤดู

ร้อน 

ประชาชนทั้ง 9 

หมู่บ้าน 

80,000 ข้อบัญญัต ิ   -  

3 โครงการส่งเสรมิกิจกรรม

ประเพณีวันลอยกระทง 

๑  คร้ัง/ปี

ประชาชนใน

ต าบลทุ่งมน 

60,000 ข้อบัญญัต ิ                 

59,640  

4 โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรมเพื่อเสริมสร้าง 

พัฒนาคุณภาพชวีิต 

ผู้บริหาร 

ข้าราชการ ผู้น า

ท้องที่ ท้องถิ่นใน

ต าบลทุ่งมน 

60,000  -   -  

5 อุดหนุนอ าเภอค าเขื่อน

แก้ว 

อุดหนุนอ าเภอค า

เขื่อนแก้ว 

8,000 ข้อบัญญัต ิ                  

8,000  

6 โครงการสืบสานวันส าคัญ

ทางพระพุทธศานา(วัน

พระเดือนละคร้ัง) 

คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภา และ

พนักงานส่วน

ต าบล และ 

ประชาชนทั้ง 9 

หมู่บ้าน 

80,000  -   -  

 

 



งานนโยบายและแผน  ส านกังานปลดั  องค์การบรหิารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จงัหวัดยโสธร             หน้า ๔๐ 

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

   ล าดับ 

 

โครงการ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

ปี 2562 

แหล่งเงิน 

งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 

7 โครงการอบรมและพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม 

อบรมนักเรยีน

จ านวน 3 

โรงเรยีน 

90,000 ข้อบัญญัต ิ                 

90,000  

8 อุดหนุนจัดงานประณบีุญ

บั้งไฟต าบลทุ่งมน 

 คณะกรรมการ

หมู่บ้าน9 

หมู่บ้าน  

240,000 ข้อบัญญัต ิ               

229,985  

9 โครงการจัดงานวัน

ผู้สูงอายุและส่งเสรมิการ

ใช้ประสบการของผู้สูงอายุ 

จัดรวบรวมเป็นภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

ผู้สูงอายุทั้ง 9 

หมู่บ้าน 

50,000 ข้อบัญญัต ิ                 

48,620  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานนโยบายและแผน  ส านกังานปลดั  องค์การบรหิารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จงัหวัดยโสธร             หน้า ๔๑ 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ     
                          ประชาชน 

        1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   ล าดับ 

 

โครงการ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

ปี 2562 

แหล่งเงิน 

งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 

1 โครงการเวทีประชาคมกับ

แผนพัฒนาชุมชน 

จัดท าแผนท้ัง 9 

หมู่บ้าน 

30,000 ข้อบัญญัต ิ 16,404 

2 โครงการอบต.เคลื่อนที ่ ท้ัง 9 หมู่บ้านใน

ต าบลทุ่งมน 

30,000 ข้อบัญญัต ิ 24,960 

3 โครงการปกปอ้งสถาบันส าคัญของ

ชาต ิ

ท้ัง 9 หมู่บ้านใน

ต าบลทุ่งมน 

10,000 ข้อบัญญัต ิ - 

4 โครงการเปิดวิสัยทัศน์ของคณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน

ต าบลและพนักงานจา้ง 

คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาฯ 

พนักงานส่วน

ต าบล และ

พนักงานจ้าง 

อบต.ทุ่งมน 

150,000 ข้อบัญญัต ิ - 

5 โครงการปรองดอง สมานฉนัท์สร้าง

ความสุขอยา่งยัง่ยืนแก่ประชาชน 

ท้ัง 9 หมู่บ้านใน

ต าบลทุ่งมน 

10,000 ข้อบัญญัต ิ - 

6 โครงการอุดหนุนท่ีท าการปกครอง 

ตามโครงการเฉลมิพระเกียรติวันปิ

ยะมหาราช 

ท่ีท าการปกครอง

อ าเภอค าเขื่อน

แก้ว 

5,000 ข้อบัญญัต ิ 1,000 

7 โครงการอุดหนุนท่ีท าการปกครอง

ตามโครง การเฉลมิพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว/

สมเด็จพระบรมราชนิีและงานรัฐพิธี 

ท่ีท าการปกครอง

อ าเภอค าเขื่อน

แก้ว 

2,000 ข้อบัญญัต ิ 2,000 

8 โครงการสนับสนุนการบริหาร

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชน 

อปท.ในค าเขื่อน

แก้ว 

10,000 ข้อบัญญัต ิ - 

 
  



งานนโยบายและแผน  ส านกังานปลดั  องค์การบรหิารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จงัหวัดยโสธร             หน้า ๔๒ 

1.2 แผนงานบริหารงานคลัง 
ล าดับ 

 

โครงการ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

ปี 2562 

แหล่งเงิน 

งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 

9 การจัดท าแผนที่ภาษี ตลอดปีในเขต

ต าบล   ทุ่งมน 

50,000 ข้อบัญญัต ิ   -  

10 การสร้างจิตส านึกในการช าระ

ภาษีท้องถ่ิน 

ตลอดปีในเขต

ต าบล   ทุ่งมน 

30,000 ข้อบัญญัต ิ   -  

11 โครงการการให้บรกิารในการ

ช าระภาษีนอกสถานที่ 

ตลอดปีในเขต

ต าบล   ทุ่งมน 

10,000 ข้อบัญญัต ิ   -  

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน พ.ศ.2561-2565 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ เฉพาะ
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 มีจ านวน โครงการทั้งสิ้น  81  โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 40 โครงการ  
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 41โครงการ  งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น 14,312,070.85 บาท  เป็นงบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ   
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน 2562 – กันยายน 2562 

 
การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
แบบท่ี 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงาน
ทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว จ านวน 18 รายการ ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งมนด าเนินการ จ านวน 17 รายการ  
แบบท่ี 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  เป็นแบบประเมินความพึงพอใจ โดยให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนทั้งในภาพรวม และแยกแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบล  
แบบที่ 4 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์         
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เป็นแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565)ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนด เพ่ือติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เป็นแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565)ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนด  เพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
แบบท่ี 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เป็นแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งมนงานนโยบายและแผน เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
เป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพ่ือที่จะน าไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการ
วัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 



งานนโยบายและแผน  ส านกังานปลัด  องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร   หนา้ ๔๔ 
 

การวัดผลในเชิงปริมาณ 
แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การด าเนินงานทุก ๆ หกเดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน แผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน พ.ศ.2561-2565 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ เฉพาะปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
มีจ านวน โครงการทั้งสิ้น  81  โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 36 โครงการ  ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 45
โครงการ  งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งสิ้น 13,347,379.85 บาท  เป็นงบประมาณตามข้อบัญญัติ   
  ระบบ e-plan เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการปรับปรุงระบบ จึงไม่สามารถ
ประมวลผลโครงการได ้คณะท างานจึงได้รวบรวมข้อมูลโครงการและการเบิกจ่ายเพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณา  


