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ค าน า 

 

 กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหาร ที่
จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพ่ือวัดผลการด าเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุ
ตามเปูาหมาย และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาใน
อนาคต  
 การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสภายใต้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งมี

ข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ประชาชน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า มีความโปร่งใส โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในท้องถิ่น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งในการด าเนินงานให้

เป็นไปตามเปาูหมาย วัตถุประสงค์ที่ก าหนด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และ

สามารถบ่งชี้วัดความส าเร็จของแผนที่ได้วางไว้ โดยใช้กระบวนการ “ติดตามประเมินผล” เป็นเครื่องมือในการ

ติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อให้ทราบว่าผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด 

มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในระดับใด และสามารถบรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้หรือไม่อย่างไร เพ่ือจะได้น า

ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต ประกอบการวางแผนในการพัฒนาต าบลในปีต่อไป 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส จึงหวังเป็น

อย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะมีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานในการให้

ความส าคัญกับการพัฒนาต าบลและการจัดท า “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศ

ทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่นในระยะต่อไป 

  
 องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
 พฤศจิกายน 2562 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล         
ไทยาวาสท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลไทยาวาสหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทยาวาส สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล           
ไทยาวาส 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี 
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ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ต าบลไทยาวาสให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆพร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ  สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้
ได้อย่างดียิ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล           
ไทยาวาส 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด อบต. ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในต าบล      
ไทยาวาสหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)   

 

3 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  
  5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตาม 1) 2) 3) 4) และ 5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกก็ได ้
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่  (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี 
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)   

 

5 
 
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสต่อผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสเพ่ือให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสเสนอต่อสภา อบต.        
ไทยาวาสและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทยาวาส 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสมี
อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไท
ยาวาสโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารอบต.
ไทยาวาส 

 

คกก.พัฒนา
ของ อบต.ไท

ยาวาส 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารอบต.
ไทยาวาส 

สภา  
อบต.ไทยา

วาส 

รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

ผู้บริหาร 
อบต.ไทยา

วาส 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลไทยาวาส
ทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
30 วัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

เสนอ 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)   

 

6 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้าง
ไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และ
หรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ 
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ
หน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบ
ต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทยาวาสอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยา
วาส 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)   

 

7 
 

  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอ  และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  
 
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้ รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
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  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยท่าตลาด 1 หมู่ที่ 1 (จะใช้การทดสอบ
และการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)       
เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไทยาวาสใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทยาวาสมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า
ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส   
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลไทยาวาสคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ 
ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
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   4. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง 
ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยั งสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสแต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝุายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไทยาวาสเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลไทยาวาส  

ž   
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ส่วนที่ 2 

การติดตามและประเมินผล 
 

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 
     1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา
ในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดนครปฐม  อ าเภอนครชัยศรี  และแผนชุมชนต าบลไทยาวาส  
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการสาธารณสุข  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี   

 2) เปูาประสงค์ ประกอบด้วย 
1. ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 
2. สวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์  และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เหมาะสม 
3. ระบบการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่ได้มาตรฐาน 
4. ประชาชนมีอาชีพ  และรายได้ตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสม 
5. แหล่งน้ าคูคลอง  สิ่งแวดล้อม  และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสม 
6. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ    
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสม  
8. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ  และวัฒนธรรมทางการท างานอย่างเหมาะสม 

 3) ตัวชี้วัด  ประกอบด้วย 
1.  ร้อยละของถนน สะพานเขื่อน ศาลารอรถโดยสาร และทางเท้าที่ได้มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน  และได้รับการบ ารุงรักษา 
2. ร้อยละของระบบประปาที่ได้มาตรฐาน  และเพียงพอกับความต้องการของ

ประชาชน 
3. ร้อยละของถนนที่มีไฟฟูาสา ธารณะทั่วถึง 
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4. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการสังคม และสังคม
สงเคราะห์ด้านต่างๆ 

5. จ านวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่ประชาชนได้รับการรณรงค์ ปูองกัน และ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

6.  ร้อยละของประชาชนที่ ได้รับทราบข้อมูลข่ าวสารอย่างทั่ วถึ งและมี
ประสิทธิภาพ 

7. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่ งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกีฬา และ
นันทนาการ 

8. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยอย่างท่ัวถึง 
9. ร้อยละของนักเรียนในสถานศึกษาในความรับผิดชอบที่ได้รับการพัฒนา

การศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ทักษะ และวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสม 
10. จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรม

ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันส าคัญของชาติ   
11. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ 

ในชุมชน 
12. ร้อยละของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพและรายได้ของประชาชน และ

ให้เกษตรกรผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษท่ีเหมาะสม 
13. จ านวนครั้งของกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม  และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้

มาตรฐาน 
14. ร้อยละของประชาชนที่น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 
15 .  จ าน วนครั้ ง ขอ งกิ จ กร รม / โ คร งก ารที่ พัฒน า  ส่ ง เ ส ริ มกา รดู แ ล

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมลภาวะ 
16. จ านวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่พัฒนาระบบการจัดการขยะที่ได้

มาตรฐาน 
17. จ านวนคูคลอง แหล่งน้ าสาธารณะ และพ้ืนที่สาธารณะที่ได้รับการปรับปรุง 

และพัฒนา 
18.จ านวนแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
19. ร้อยละของ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
20. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถ  
21. จ านวนครั้งของกิจกรรม/โครงการในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
22. ร้อยละของกิจกรรมความร่วมมือการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
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 3) ค่าเปูาหมาย  ประกอบด้วย 
1. ร้อยละ 70 ของระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการได้รับการบ ารุงรักษา 

และมีมาตรฐาน 
2. ร้อยละ 90 ของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการสังคม และ

สังคมสงเคราะห์ด้านต่างๆ 
3. จ านวน  2  ครั้งของกิจกรรม/โครงการที่ประชาชนได้รับการรณรงค์ ปูองกัน 

และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
4. ร้อยละ  80 ของประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ 
5. ร้อยละ  80  ของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกีฬา และ

นันทนาการ 
6. ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยอย่าง

ทั่วถึง 
7. ร้อยละ  90 ของนักเรียนในสถานศึกษาในความรับผิดชอบที่ได้รับการพัฒนา

การศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ทักษะ และวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสม 
8. จ านวน  8  กิจกรรม/โครงการที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่

คุณธรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันส าคัญของชาติ   
9. ร้อยละ  80  ของประชาชนที่ได้รับการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ

ต่างๆ ในชุมชน 
10. ร้อยละ  60  ของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพและรายได้ของประชาชน 

และให้เกษตรกรผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษท่ีเหมาะสม 
11. จ านวน  2  ครั้งของกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม  และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

ทีไ่ด้มาตรฐาน 
12. ร้อยละ  60  ของประชาชนที่น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 
13.  จ านวน  4  ครั้ งของกิจกรรม/โครงการที่ พัฒนา ส่ ง เสริมการดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมลภาวะ 
14. จ านวน  2  ครั้งของกิจกรรม/โครงการที่พัฒนาระบบการจัดการขยะที่ได้

มาตรฐาน 
15. ร้อยละ 60 คูคลอง แหล่งน้ าสาธารณะ และพ้ืนที่สาธารณะที่ได้รับการ

ปรับปรุง และพัฒนา 
16.  จ านวน  1 แหล่งแห่งใหม่ต าบลไทยาวาส  ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยว 
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17. ร้อยละ 90 ของระบบเทคโนโลยี  เครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 

18. ร้อยละ  90 ของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถ
อย่างมีประสิทธิภาพ   

19. จ านวน  2  ครั้งของกิจกรรมในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

20. ร้อยละ 70 ของกิจกรรมความร่วมมือการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
 4) กลยุทธ์ ประกอบด้วย 

1.  การพัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน  สะพาน เขื่อนกันดิน  ทางเท้า  ท่อ
ระบายน้ า  ประตูระบายน้ า  ระบบสาธารณูปโภค ระบบประปาหมู่บ้าน ท่อเมนประปา   บ่อบาดาล  ระบบ
ไฟฟูา  ขยายเขตไฟฟูาและไฟทางสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  

2.  ส่งเสริม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคม  สังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน และการรณรงค์การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  และยาเสพติด  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ข้อมูล
ข่าวสารในชุมชน  กีฬา และนันทนาการ  และด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย  จัดหาพัสดุ  ภครุภัณฑ์  และ
อุปกรณ์ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3.  พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  และ
สถานศึกษาในความรับผิดชอบ  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และแหล่งเรียนรู้ชุมชน  ส่งเสริม 
สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันส าคัญของชาติ  
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข  และการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ส่งเสริม  สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) 

4.  ส่งเสริม  สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  การสร้างอาชีพและ
รายได้ของประชาชน และการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิต  และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน  ส่งเสริม และสนับสนุนเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง 

5.  พัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  พัฒนา
ระบบการจัดการขยะในต าบลให้มีประสิทธิภาพ บ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง  แหล่งน้ าต่างๆ การก าจัดวัชพืช  
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์  และพัฒนาที่สาธารณะ  พัฒนา  ส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวใหม่  และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เชิงอนุรักษ์  เชิงเกษตร และเชิงนิเวศ    
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6.  พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคาร
สถานที่ในการให้บริการประชาชน  ส่งเสริม  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการและ
พัฒนาท้องถิ่น  และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เสริมสร้างประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล  และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับหน่วยงานอ่ืน   
       5) วิสัยทัศน์    

“สั งคมเป็นสุข  ทุกชีวิตยั่ งยืน  ฟ้ืนฟูสิ่ งแวดล้อม  สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล" 
 
    1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
      1.2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปี พ.ศ. 2562) 
          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริการสาธารณะและ
โครงสร้างพื้นฐาน   

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

3 705,000 1 4,900.00 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

21 46,295,000 16 9,449,003.30 

แผนงานการพาณิชย ์ 4 2,150,000 1 615,405.83 

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  
และคุณภาพชีวิต   

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

2 146,500 - - 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

9 1,470,000 1 4,375.00 

แผนงานสงัคม
สงเคราะห ์

2 180,000 - - 

แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

3 190,000 - - 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

3 120,000 1 55,933.80 

แผนงานงบกลาง 4 6,112,000 4 3,074,414 
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ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม และการ
สาธารณสุข 

แผนงานการศึกษา 13 3,670,000 11 401,861.60 

แผนงานการ
สาธารณสุข 

4 220,000 7 21,575.00 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

2 150,000 1 11,904.00 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

3 90,000 3 4,027.00 

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
ให้ยั่งยืน 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

7 250,000 3 158,767.85 

ยุทธศาสตร์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

4 215,000 1 40,000.00 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

1 300,000 1 216,192.85 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

1 100,000 - - 

แผนงานการเกษตร 3 200,000 1 20,020 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการที่ดี   

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

32 5,316,000 10 201,358.39 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

8 70,000 - - 

แผนงานการศึกษา 8 725,000 1 1,499.76 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

2 1,050,000 4 - 

แผนงานการเกษตร 1 120,000 - - 

แผนงานงบกลาง 4 652,000 1 69,903.00 

รวม 143 70,496,500 69 14,301,141.38 
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    1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  
     เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ จ านวนเงิน 
ยุทธศาสตร์ดา้นการ
บริการสาธารณะและ
โครงสร้างพืน้ฐาน   

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

1. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 
 

1,000.00 
 

 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

1. โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) ซอยท่าตลาด 3 (เลียบ
หลังการไฟฟูา) หมู่ที่ 1 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายเลียบชายแม่น้ า) ซอยท้ายคุ้ง 
4/1 หมู่ที่ 2 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) พร้อมก่อสร้างก าแพงกัน
ตลิ่ง (คสล.) สายคลองลัด (ท่ามอญ) (ท่า
มอญ ซอย 1) หมู่ที่ 4 

848,000.00 
 
 

914,000.00 
 
 

799,000.00 
 
 

 แผนงานการพาณิชย ์ 1. ค่ากระแสไฟฟูา (หอถังประปา) 
2. โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
บริเวณซอยท้ายคุ้ง 4/1 (ไทยเข้มแข็ง) 
ตั้งแต่บ้านนายอ านวย  เนตรประไพ  ถึง
บ้านนายมานะ  เนตรประไพ หมู่ที่ 2 
3. โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะซอย
ท่าตลาด 6 (บ้านนายถนัด  ชัยยะ)  หมู่ที่ 
1 

880,363.19 
85,731.61 

 
 
 

245,864.60 

ยุทธศาสตร์ดา้นสังคม  
และคุณภาพชีวิต   

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

- - 

 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

1. โครงการฝึกอบรม และทบทวน
สมาชิก อปพร. และประชาชนในต าบล
ไทยาวาสในการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
2. โครงการฝึกอบรมการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย 

26,000.00 
 
 
 

15,000.00 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ จ านวนเงิน 
  3. โครงการรณรงค์สร้างจิตส านกึของ

ประชาชนในการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน 

10,000.00 

 แผนงานสงัคม
สงเคราะห ์

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สงูอายุ
ต าบลไทยาวาส 

48,625.00 

 แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1. โครงการณรรงค์  ปูองกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน 

10,000.00 

 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

1. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ต าบลไทยาวาส 
2. โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ต าบลไทยาวาส 

18,208.00 
 

1,249,000.00 

 แผนงานงบกลาง 1. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชพีผู้พิการ
ในต าบลไทยาวาส 
2. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ
ในต าบลไทยาวาส 
3. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชพีผู้ปุวย
เอดส์ในต าบลไทยาวาส 

935,200.00 
 

4,606,600.00 
 

12,000.00 

ยุทธศาสตร์ดา้น
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และการ
สาธารณสุข 

แผนงานการศึกษา 1. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวนั
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ไทยา
วาส 
2. โครงการสนับสนุนคา่อาหารเสริมนม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ไทยา
วาส 
3. โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม
โรงเรียนวัดไทยาวาส (นิลด าพิทยา
นุสรณ์) 
4. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันของ
เด็กโรงเรียนวัดไทยาวาส (นลิด าพิทยา
นุสรณ์) 
5. โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ

98,280.00 
 
 
 

36,480.18 
 
 

191,199.86 
 

 
112,000.00 

 
 

16,379.00 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ จ านวนเงิน 
  6. โครงการตรวจสุขภาพเพื่อเตรียม

ความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ไทยาวาส 
7. โครงการอบรมให้ความรู้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กปลอดโรค 
8. โครงการสนับสนุนวัสดุการเรียนการ
สอนและสื่อการเรียนการสอนในการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาในความรับผิดชอบ 

375.00 
 
 

1,125.00 
 

33,319.00 

 แผนงานการ
สาธารณสุข 

1. โครงการหมอหมู่บ้าน 
2. โครงการสืบสานพระราชปณธิาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
3. โครงการรณรงค์และปูองกันโรค
ไข้เลือดออกต าบลไทยาวาส 
4. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสนุัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตร์ตาจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี 
5. โครงการด้านสาธารณสุขตาม
แนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

1,700.00 
2,200.00 

 
10,000.00 

 
25,000.00 

 
 
 
 

30,000.00 

 แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษามหา
ราชินี (วันแม่แห่งชาติ) 
2. โครงการปกปูองสถาบนัของชาติ และ
สร้างความปรองดองสมานฉันทข์องคน
ในชาต ิ

50,000.00 
 

20,000.00 

 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

1. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
2. โครงการลดน้ าด าหัวผู้สงูอายแุละ
ประเพณีสงค์น้ าพระ(ประเพณี
สงกรานต์) 
3. โครงการหล่อเทียนจ าน าพรรษา 

- 
10,000.00 

 
 

10,000.00 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ จ านวนเงิน 
ยุทธศาสตร์ดา้น
เศรษฐกิจให้ยั่งยืน 

แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1. โครงการน้ าคือชีวิต  ศาสตรพ์ระราชา
สู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ 
2. โครงการประหยัดพลังงานไฟฟูาช่วย
ชาต ิ

28,890.00 
 

1,000.00 
 

ยุทธศาสตร์ดา้น
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

1. โครงการลดภาระของชุมชนต าบลไท
ยาวาส 
2. โครงการจ้างเหมาทิ้งเกลี่ยฝังกลบ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในที่ดนิของ
เอกชน 
3. โครงการขุดลอกท่อระบายน้ าหมู่บ้าน
ยายห้อง หมู่ที่ 1 

40,000.00 
 

532,402.55 
 
 

25,000.00 

 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

- - 

 แผนงานการเกษตร 1. โครงการรักน้ า รักปุา  รักษาแผ่นดิน 
2. โครงการสวนสาธารณะเพื่อชมุชน 

10,000.00 
94,000.00 

ยุทธศาสตร์ดา้นการ
บริหารจัดการที่ด ี  

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

1. ค่าไฟฟูา (ส านักงาน) 
2. ค่าบริการไปรษณีย ์
3. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
(อินเทอร์เน็ต) 
4. ส ารวจความพึงพอใจและความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการปฏบิัติงาน
ของ อบต.ไทยาวาส 
5. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการ
ปูองกันและปราบปรามการทจุริต 
ปูองกันผลประโยชนท์ับซ้อน 
6. โครงการ อบต.ไทยาวาสออกหน่วย
เคลื่อนที่บริการประชาชน 
7. ค่าบอกรับเอกสาร 
8. ค่าบริการโทรศัพท ์

142,847.85 
1,595.00 

10,272.00 
 

18,000.00 
 
 

10,000.00 
 
 

2,811.00 
 

4,840.00 
1,276.22 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ จ านวนเงิน 
  9. โครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบ 

แผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของผูบ้ริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภา อบต. พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 
10. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
11. โครงการให้ความรู้ระบบแผนที่ภาษี 

20,000.00 
 
 
 
 

22,731.47 
2,800.00 

 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

1. โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
2. โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ขุดดิน 
ถมดิน พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

3,500.00 
 
 

1,200.00 

 แผนงานการศึกษา 1. ค่าไฟฟูา (ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ไทยาวาส) 

3,539.91 

 แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1. โครงการเวทีประชาคมหมู่บา้น เพื่อ
ส่งเสริม สนบัสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
2. โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟัง
ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
3. โครงการจัดเวทีประชาคมระดับต าบล 
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน และรับฟงัความคิดเห็นของ
ประชาชน 
4. โครงการอบรมสัมมนาในหลกัสูตร
ต่างๆที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจา้ง 
5. โครงการธรรมาภิบาลด้านการบริหาร
จัดการองค์กร 

- 
 

- 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

9,325.00 
 

 แผนงานการเกษตร - - 
 แผนงานงบกลาง 1. โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน

สังคม  
69,903.00 

รวม 62 โครงการ 12,408,584.44 
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แบบท่ี  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
 

ค าชี้แจง :  แบบที่  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยา
วาส  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสได้ประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส..............องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส......................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่ม ี

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน   
13. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
 

 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)   

 

22 
 
แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสรายไตรมาส (3 เดือน) 
ค าชี้แจง :  แบบที่  2 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก  ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน  เริ่มตั้งแต่
สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1 

2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่   
 (1)  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)  (2)  ไตรมาสที่ 2  (มกราคม-มีนาคม) 
 (3)  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน)  (4)  ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม-กันยายน) 
 
ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 

ยุทธศาสตร ์
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริการสาธารณะ
และโครงสร้างพื้นฐาน 

42 33,879,000 59 30,735,000 45 23,035,000 42 60,385,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสงัคม และคุณภาพ
ชีวิต 

29 13,258,500 29 8,338,500 27 8,378,500 21 8,132,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และการ
สาธารณสุข 

36 6,361,000 46 1,795,000 38 1,678,000 40 1,611,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน 

9 287,500 13 422,500 11 352,500 7 215,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิง่แวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

17 1,277,500 15 1,187,500 17 1,907,500 10 795,000 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

46 6,580,000 47 6,496,000 45 6,508,000 17 660,000 

รวม 179 61,643,500 209 48,974,500 183 41,859,500 137 71,798,000 
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4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562  
 

ยุทธศาสตร ์
โครงการที่

เสร็จ 

โครงการที่อยู่
ในระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการที่ยัง
ไม่ได้

ด าเนินการ 

โครงการที่มี
การยกเลิก 

โครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

โครงการ
ทั้งหมด 

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

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริการสาธารณะ
และโครงสร้างพื้นฐาน 

7 11.29 6 75.00 39 23.21 6 100.00 16 24.61 52 21.84 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสงัคม และคุณภาพชีวิต 

10 16.12 - - 22 13.09 - - 3 4.61 32 13.44 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และการ
สาธารณสุข 

18 29.03 - - 30 17.85 - - 12 18.46 48 20.16 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน 

2 3.22 - - 12 7.14 - - 5 7.69 14 5.88 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิง่แวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

5 8.06 2 25.00 17 10.11 - - 7 10.76 24 10.08 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

20 32.25 - - 48 28.57 - - 22 33.84 68 28.57 

รวม 62  8  168  6  65  238  
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5.  การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562 
 

ยุทธศาสตร ์ งบปกต ิ เงินสะสม งบหน่วยงานอื่น รวม 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การบริการสาธารณะและ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

3,773,959.40 30.41 6,206,400 100.00 3,227,272 100.00 13,207,631.40 60.46 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคม และคุณภาพชีวิต 

6,930,633.00 55.85 - - - - 6,930,633.00 31.73 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนาวฒันธรรม 
และการสาธารณสุข 

648,058.04 5.22 - - - - 648,058.04 2.96 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจให้ยั่งยืน 

29,890.00 0.24 - - - - 29,890.00 0.13 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

701,402.55 5.65 - - - - 701,402.55 3.21 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การบริหารจัดการที่ด ี

324,641.45 2.61 - - - - 324,641.45 1.48 

รวม 12,408,584.44  6,206,400  3,227,272  21,842,256.44  

 
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  2562 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 
4 บ้านท่ามอญ ขนาด
กว้าง 40 เมตร ยาว 68 
เมตร 

  - 1,852,000 1,249,000 

รวม   - 1,852,000 1,249,000 
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โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ขนาดไม่เกิน 50 คน 
ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ไทยาวาส 

 - - 2,063,300 1,978,272 

รวม  - - 2,063,300 1,978,272 
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แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 
ค าชี้แจง :  แบบที่  3/1 เป็นประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไทยาวาสตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง 
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส..................องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส.................................. 
2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน....29..ตุลาคม..2562............................................................................ ................... 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2561 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
4.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

52 7 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม และคุณภาพชีวิต 32 10 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และการสาธารณสุข 

48 18 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจให้ยั่งยืน 14 2 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิง่แวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

24 5 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการที่ดี 68 20 
รวม 238 62 
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แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสใน
ภาพรวม 

 (คิดเป็นร้อยละ) 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

55.00 33.00 12.00 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

67.00 18.00 15.00 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

54.00 24.00 22.00 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

57.00 21.00 22.00 

5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 51.00 23.00 26.00 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 64.00 20.00 16.00 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

58.00 27.00 15.00 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

56.00 23.00 21.00 

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

52.00 26.00 22.00 
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แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 

 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

33.00 55.00 12.00 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

18.00 67.00 15.00 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

24.00 54.00 22.00 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

21.00 57.00 22.00 

5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 23.00 51.00 26.00 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 20.00 64.00 16.00 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

27.00 58.00 15.00 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

23.00 56.00 21.00 

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

26.00 52.00 22.00 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

46.00 32.00 22.00 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

18.00 67.00 15.00 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

21.00 56.00 23.00 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

14.00 44.00 42.00 

5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 23.00 51.00 26.00 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 20.00 66.00 14.00 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

58.00 27.00 15.00 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

56.00 23.00 21.00 

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

52.00 26.00 22.00 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการสาธารณสุข 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

32.00 46.00 22.00 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

67.00 22.00 11.00 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

21.00 56.00 23.00 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

14.00 38.00 48.00 

5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 23.00 51.00 26.00 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 20.00 66.00 14.00 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

22.00 27.00 51.00 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

56.00 23.00 21.00 

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

46.00 26.00 28.00 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

46.00 32.00 22.00 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

22.00 67.00 11.00 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

56.00 21.00 23.00 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

38.00 14.00 48.00 

5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 51.00 23.00 26.00 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 66.00 20.00 14.00 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

27.00 22.00 51.00 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

23.00 56.00 21.00 

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

26.00 46.00 28.00 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

46.00 28.00 26.00 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

22.00 67.00 11.00 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

56.00 21.00 23.00 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

41.00 23.00 36.00 

5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 51.00 23.00 26.00 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 51.00 28.00 21.00 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

27.00 22.00 51.00 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

28.00 46.00 26.00 

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

26.00 46.00 28.00 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีด่ี 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

28.00 46.00 26.00 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

67.00 22.00 11.00 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

21.00 56.00 23.00 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

23.00 41.00 36.00 

5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 23.00 51.00 26.00 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 28.00 51.00 21.00 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

22.00 27.00 51.00 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

46.00 28.00 26.00 

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

46.00 26.00 28.00 

 
ส่วนที ่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคม ยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหา ความต้องการ
ของคนส่วนใหญ่ได ้

2. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความ
ต้องการของประชาชน จึงท าให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า 

3. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร นอกจากผู้ที่
เกี่ยวข้องที่ไปประชุม ซึ่งก็ไม่น าข้อมูลมาแจ้งให้ประชาชนได้ทราบ 
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 ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบล ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของคนในท้องถิ่นเพ่ือสร้างเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น 

2. ควรจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการรักษาสาธารณสมบัติ  และการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดท าโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึงทุก
หมู่บ้าน 

4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา  ความต้องการ
อย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการจัดน าปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพฒันาท้องถิ่น 

5. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มากเกิน
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะด าเนินการจะท าให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนั่นเอง 
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินโครงการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่าง
แท้จริงอยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด
ร่วมกันท าร่วมกันท า ร่วมกันรับผิดชอบ โดยองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการ
พัฒนาที่เกิดข้ึน จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
3.1 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไทยาวาส ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตาม
และประเมินผลการพัฒนา โดยองค์การบริหารส่วนต าบลออกค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ที่ 
734/2559  ลงวันที่ 11  ตุลาคม 2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไทยาวาส  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัย  ข้อ 28  และข้อ 29 ก าหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนจ านวนสองคน 

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี อาจได้รับการ
คัดเลือกได้อีก 
 องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพ่ือองค์กรรับผิดชอบในการติดตาม
และประเมินผล ประกอบด้วย 
 (1)  นายทองเจือ     สุขประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
 (2)  นางนันทรัตน์   ฉุยเนย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
 (3)  นายสพรั่ง     สุขชัยศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
 (4)  นายสุพจน์   ศุภราช  ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
 (5)  นายสมเจต    สุภราช  ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
 (6)  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไทยาวาส ผู้แทนหน่วยงาน    กรรมการ 
 (7)  นางวลีรักษ์   อุดมพงศ์นิธิศ ผู้แทนหน่วยงาน    กรรมการ 
 (8)  นายกฤติกร   พ่วงญาติ  ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
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 (9)  นายศักรินทร์   ชูเกตุ  หัวหน้าส านักปลัด   กรรมการ 
 (10) นายสุรศักดิ์  ปลาบู่ทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 (11)  นายโกวิท   ปานราตรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 
 3.1.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทางและวิธีการในการจัดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลเสนอความเห็น ซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้โดยปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

3.1.2 คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ประกอบด้วย 

1.  หัวหน้าส านักปลัด อบต.    หัวหน้าคณะท างาน 
2.  ผู้อ านวยการกองช่าง    คณะท างาน 
3.  ผู้อ านวยการกองคลัง    คณะท างาน 
4.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   คณะท างาน/เลขานุการ 

3.1.3 อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ/คณะท างาน 
  มีหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไทยาวาส ดังนี้ 
 1.  หัวหน้าส านักปลัด อบต. มีหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลตลอดจนก ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะท างานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 2.  กองช่าง รับผิดชอบการน าเข้าข้อมูลในระบบ e-Plan เกี่ยวกับข้อมูลระบุพิกัด
โครงการ และรายงาน GIS และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.  กองคลัง  รับผิดชอบการน าเข้าข้อมูลในระบบ e-Plan เกี่ยวกับการลงนามสัญญา
โครงการ การเบิกจ่ายเงิน สถานการณ์ด าเนินการ รายรับ และรายจ่าย และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 4.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  และผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  รับผิดชอบ
การน าเข้าข้อมูลในระบบ e-Plan เกี่ยวกับข้อมูลวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และการวางแผน การเปลี่ยนแปลงแผน 
ขออนุมัติงบประมาณ นโยบายเร่งด่วน  ดูแลระบบในภาพรวม รวมถึงท าหน้าที่ประสานงานให้ผู้รับผิดชอบแต่
ละด้านน าเข้าข้อมูลด้านอื่นๆ ลงในข้อมูลระบบ e-Plan ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการด าเนินงานด้าน 
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งานธุรการ การจัดประชุมคณะกรรมการฯ จดบันทึกรายงานการประชุม และงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
3.2  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ข้อ  29  การติดตามและประเมินผล เป็นวิธีการหนึ่งของ
กระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนาซึ่งจะเป็นสิ่ งที่เชื่อมโยงให้แผนพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ทั้งนี้  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลนั้น จะช่วยให้การก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการด าเนินงานมี
ความชัดเจน ช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า ช่วยให้การพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์ และที่ส าคัญ
สามารถช่วยในการไขแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ ซ่ึงจะท าให้เกิดความเสียหายลดน้อยลง 
 ดังนั้น การติดตามและประเมินผล จึงเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ชี้ให้เห็นว่าแผนพัฒนามีความ
สัมฤทธิผลผลเพียงใด  ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

แนวทางและหลักเกณฑ์ 
ให้ส่วนการบริหารแต่ละส่วนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตาม

ประเมินผล โดยท าการประเมินเป็นสามระยะ คือ ก่อนด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการและหลังการ
ด าเนินโครงการ  ทั้งนี้  เพื่อให้โครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์  และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

สิ่งท่ีได้รับจากการด าเนินการตามโครงการ (ผลผลิต) 
ให้ส่วนการบริหารที่รับผิดชอบโครงการ ด าเนินการตรวจสอบ หลังจากที่ได้ด าเนินการตาม

โครงการว่า โครงการที่ได้ด าเนินการไปนั้น  สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดหรือไม่ โดยให้
รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา ตามล าดับชั้นเพื่อทราบ 

ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์) 
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ด าเนินการตรวจสอบหลังจากที่ได้ด าเนินการตามโครงการว่า

โครงการที่ได้ด าเนินการไปนั้นสามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่  และเกิดผลกระทบใด  
ทั้งในแง่บวกและลบ โดยให้รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 

กระบวนการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 
ให้จัดให้มีกระบวนการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน โดยอาศัยกลไกประชาคมหมู่บ้านและ

การออกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับไปพิจารณาทบทวนผลการพัฒนาที่ผ่านมาและวางแผนการพัฒนาในโอกาสต่อไปในอนาคต 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  ก าหนด
ห้วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการโดยให้ค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ทั้งนี้ควรก าหนด
ห้วงเวลาในการติดตามประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง  และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภา อบต. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม 
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และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป ี

ช่วงเวลาการประเมิน  แบ่งได้เป็น  3  ระยะ  คือ 
1.  การประเมินผลก่อนเริ่มโครงการ  เพ่ือพิจารณาตัดสินใจเลือกโครงการที่ดีและเหมาะสมที่สุด

ไปด าเนินการอาจเป็นการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของแนวทาง  วิธีการปฏิบัติ  และแนวทางเลือกต่างๆ การ
ประเมินค่าของผลการลงทุน  และประโยชน์ที่ได้รับการประเมินผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม 

2.  การประเมินระหว่างการด าเนินงาน  เป็นการประเมินผลในช่วงหนึ่งระหว่างด าเนินโครงการ
ตามความเหมาะสม  ในลักษณะนี้จะช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับ
เปูาหมาย  หากมีความล่าช้าจะมีสาเหตุมาจากอะไร  สมควรแก้ไขอย่างไร 

3.  การประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  เป็นการประเมินผลเมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้ว  เพ่ือหา
ข้อสรุปการด าเนินงานตามโครงการได้ผลประการใดคุ้มกับผลการลงทุนหรือไม่  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างไร  และเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

เกณฑ์การพิจารณาในการประเมินผลโครงการ 
เพ่ือประโยชน์ที่จะให้ได้ผลการประเมินที่สมเหตุสมผลและมองเห็นสภาพของโครงการได้อย่าง

ชัดเจน  ซึ่งเป็นผลต่อการตัดสินใจว่าควรปรับปรุงวิธีการ  หรือทิศทางในการด าเนินงานอย่างไรถึงจะบรรลุตาม
เปูาหมาย  หรือว่าควรจะมีโครงการอื่นใดเพ่ิมเติมขึ้นมาอีกเพ่ือช่วยสนับสนุนแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากโครงการ
นั้น   

การรายงานผล 
ผู้ติดตามประเมินผลจะต้องท ารายงานผลการติดตามประเมินผลให้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา

ทราบ  ประโยชน์ของการประเมินผลสรุปได้ดังนี้ 
1. เพ่ือขจัดข้อผิดพลาดทั้งหลาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเวลา  และค่าใช้จ่ายก่อนที่จะมี

การด าเนินโครงการท าให้การวางแผนและการปฏิบัติมีความสอดคล้องกัน 
2. ในระหว่างมีการปฏิบัติงาน  ถ้าเกิดข้อผิดพลาดไม่สอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติจะ

สามารถปรับปรุงการปฏิบัติให้สอดคล้องกัน โดยไม่เสียเวลาให้เริ่มต้นกันใหม่ 
3. เมื่อประเมินผลหลังจากท าโครงการยังได้ทรายความส าเร็จของการปฏิบัติงาน  ผลกระทบ  

และข้อบกพร่องของโครงการเพื่อจะได้น ามาปรับปรุงแก้ไข 
4. เพื่อประโยชน์ในการวางแผนในโครงการต่อเนื่อง 
5. ช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ห้วงเวลาการติดตาม  และประเมินผลการด าเนินการโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น แบ่งเป็น 4 ไตรมาส ดังนี้ 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

คร้ังที่ 
 

ปีปัจจบุัน ปีถัดไป 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1             
2             
3             
4             

 
3.3  ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

3.3.1 วิธีการติดตามและประเมินผล 
 แนวทางการด าเนินงานได้ก าหนดประเด็นการประเมินผลไว้ 2 ประเด็น คือ 
 (1)  ประเด็นการประเมินผล   การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ   

ตัวชี้วัด KPIs - ร้อยละของจ านวนแผนงาน/โครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติจริง 
 เปูาหมาย - ร้อยละ 60 
  วิธีการประเมินผล - ตรวจสอบจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 (2) ประเด็นการประเมินผล  ความพึงพอใจของประชาชน 
 ตัวชี้วัด KPIs - ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่แสดงความพึงพอใจ 
 เปูาหมาย - ร้อยละ 70 
 วิธีการประเมินผล - ส ารวจข้อมูลโดยตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 

 - ตรวจสอบจากแบบสัมภาษณ์แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ประชาชน 

 
3.4  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  (1) การติดตามผล (Monitoring) เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ เพ่ือให้ทราบว่ามีการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถึงระยะใดแล้ว  ซึ่งจะ
พิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  โดยใช้เครื่องมือในการติดตามผลการ
ด าเนินการ เช่น Gant Chart และจะก าหนดห้วงเวลาในการติดตามผลทุก 6 เดือน 
  (2) ประเมินผล (Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จว่ามีการด าเนินกิจกรรมโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และได้ผลเป็น
อย่างไร เพ่ือวัดความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ โดยพิจารณาตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) จากเปูาหมาย (Targets) 
ของโครงการ 
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  เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่และผลของการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้
วางไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้มใช้แบบรายงาน 3  
แบบตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้  คือ 

 1.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   
แบบที่  1 การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 

 2.  แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   
แบบที่ 2  แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 

 3.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  3  แบบ  คือ 
3.1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
3.2  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม 
3.3  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร  อปท. ในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ 
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ตารางท่ี 1  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ระบบตดิตาม ระบบประเมินผล 
ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้

ประเมิน 
รายงาน ระยะเวลา 

อบต. 1. ใช้แบบรายงานที่  2  แบบ
ติดตามผลการด าเนนิงานของ 
อบต. รายไตรมาส (3 เดือน) 
2. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา 

ทุกๆ 
3 เดือน 

อบต. 1. ใช้แบบรายงานที่ 1  การ
ก ากับการจัดท าแผนยทุธศาสตร์ 
ของ อบต. 
2. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

เมื่อ อบต.
ประกาศใช้
แผน 

1. ใช้แบบรายงานที่ 3/1  แบบ
ประเมินผลการด าเนนิงานตาม
ยุทธศาสตร ์
2. ใช้แบบรายงานที่ 3/2  แบบ
ประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของ  อบต.ใน
ภาพรวม 
3. ใช้แบบรายงานที่ 3/3  แบบ
ประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของ  อบต.ในแตล่ะ
ยุทธศาสตร ์
4. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

ทุกๆ  1 ปี 
(ภายใน 
ธันวาคม) 

คณะ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ 
3. รายงานผลให้ผู้บริหาร
ทราบ 

15 วัน
นับตั้งแต่รบั

รายงาน 

คณะ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ 
3. เสนอผู้บริหารทราบ 

15 วัน
นับตั้งแต่รบั
รายงาน 

ผู้บริหาร 1. เสนอสภาเพื่อทราบ 
2. ประกาศให้ประชาชนทราบ 

1.ภายใน
ธันวาคม 
2.ประกาศไม่
น้อยกว่า30
วัน 

 
 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รอบปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด ๖ ข้อ  ๒๙ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น 

  บัดนี้ ผู้บริหารได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น   และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นแล้ว  จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
รายละเอียดตามรายงานผลการติดตามฯ ที่แนบมาพร้อมนี้  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน   พฤศจิกายน  พ.ศ.2562 
 
 
       (นายประสาท    รับพรพระ) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
 

   
 

 


