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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ ข้อ ๓๐  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561
ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าท่ีด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

ดังนั้น   เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก  จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 

 
 
 
 



 
 
 
เรือ่ง                    หนา้  
 
สว่นที ่ 1  บทน า            ๑–๑3 
 
สว่นที ่ ๒  แผนยทุธศาสตร ์วสิยัทศัน์ พนัธกจิ จดุมุง่หมาย      ๑4-๑5 
 
สว่นที ่ ๓  ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา                  ๑6-๒3 
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สว่นที ่๑ 
 
 

 
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ    

ท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าท่ีต่างๆ  เพื่อประชาชน  
ท้ังในด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว  ด้านการบริหารจัดการ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  แม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าท่ี แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด     
ท้ังทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยให้จัดท าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
ท้ังนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ท่ีมี
ประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   เพื่อน าไปสู่การบูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองต่อการท างานเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและสามารถบ่งช้ีความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีปรารถนา 
  

บทน าบทน าบทน า   



~ ๒ ~ 
 

 

๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานท่ีซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามท่ีเป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นได้  ก็ไม่
สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  เพราะฉะนั้น   จึงต้องมีการติดตามและประเมิลผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญประการหนึ่งท่ีจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   ท้ังนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก  
ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  และแก้ไข  เพิ่มเติม  เปล่ียนแปลง  ไปแล้ว  แต่ต่อมาได้
ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. 
๒๕๖๒  เพราะฉะนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก จะต้องด าเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว  ซึ่งประกอบไปด้วย   

 

 ๑.  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร ์ และตามแนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการ  เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ
ให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังนี้  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก ได้
ประกาศใช้เมื่อวันท่ี  ๒7  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒     
   

๒.  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี   

 

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก  จึงต้องด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ขึ้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  ดังนี้ 
  (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  (แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒)                                      

 

 
 
 
“ระบบตดิตาม” เป็นเครื่องมือส าคัญท่ีช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบ

ประเมินผล” ท่ีคอยเป็นตัวบ่งช้ีว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อน า
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ี
ด าเนินการอยู่โดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าท่ีก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าท่ี
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้ง ในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้า
หากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้าน
ต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย   การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นส่ิงท่ี
ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับ
ความจ าเป็นและทรัพยากรท่ีมีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นท่ี
จะต้องแบกรับภาระต้นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน 
ช่ัวคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าท่ีจัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งท่ีมีความเช่ียวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพื่อจะ
เลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นส่ิงหนึ่งท่ี
จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ีได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง
เป็นส่ิงท่ีจะบ่งช้ีว่าแผนงานท่ีก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการท่ีได้ 
ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลท่ีได้จาก 

๑.  ความหมายของการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
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การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ท่ีสามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้
ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวม 

   

ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศท่ีจะช้ีได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคล่ือนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการด าเนินการ
ใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในส่ิงท่ีวางแผนไว้แล้วและท่ีได้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดต้ังขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วน
เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  
ซึ่งเป็นการประเมินท้ังแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุ
ทศาสตร์และแนวทางท่ีถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือผู้ท่ีมีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบ
เพื่อการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพื่อให้ทราบว่าผลท่ีเกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเปน็ไป
ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะท่ีก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการ
ด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้นท่ีของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัด
ระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงส่ิงแวดล้อมของ
นโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรท่ีใช้โครงการ (input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย 
(policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย 
(policy impacts) ส่ิงท่ีจะได้รับหรือสนองตอบกลับ  จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการ
เปล่ียนแปลงของพื้นท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าหรือ
ยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า  ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นท่ี  
องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ  และท่ีส าคัญท่ีสุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การ
วางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็
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ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ท่ีเป็นจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องต้ังรับให้
มั่นรอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็นปญัหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อ
พบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ต้ังรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้าย
เมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผล
ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดี
ยิ่ง     
 
 
 

๑)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับโครงการ 
๔)  เพื่อระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพื่อการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) ข้อ  ๒๘  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปีและ

อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๑๑)  แต่ท้ังนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก ได้
แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก ค าส่ังท่ี  ๗๖/๒๕๖๑ ลง

๓.  วตัถุประสงคข์องการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

๔.  ขัน้ตอนการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
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วันท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖ ข้อ  ๒๘  ซึ่งคณะกรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีป ี

 
 ขั้นตอนที่ ๒    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

 
ขั้นตอนที่ ๓    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๓)  ท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   โดยอย่างน้อยปีละครั้ งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ  ๓๐ (๕)  ท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓    
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ข้อ  ๗  และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  ดังนี้ 

ผงัขัน้ตอนการด าเนนิการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

ผู้บรหิารทอ้งถิน่เสนอตอ่สภาทอ้งถิน่คณะกรรมการ
พฒันาทอ้งถิน่ 

ประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมนิผลดงักลา่วและต้องปดิประกาศโดยเปิดเผยไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั  โดยอยา่ง
น้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมนิผล

แผนพฒันาทอ้งถิน่ 

รายงานผลและเสนอความเหน็ ซึง่ไดจ้ากการตดิตาม
และประเมนิผลแผนพฒันาตอ่ผู้บรหิารทอ้งถิน่ 

ด าเนนิการตดิตามและ 
ประเมนิผลแผนพฒันา 

ก าหนดแนวทาง วธิกีารในการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันา 

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
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๕.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 

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

และเป็นห้วงเวลาท่ีด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมท้ังปัญหา  ความต้องการของ
ประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการท่ีมีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าท่ีของท้องถิ่น โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

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

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

๒)  ด้านงานสง่เสรมิคณุภาพชวีติ 
เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้ นฐานทุกคน  ผู้ สูงอายุ   ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีท่ีอยู่อาศัยท่ีมีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจดัระเบียบชมุชนและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านเศรษฐกจิ พาณิชยกรรมและการทอ่งเทีย่ว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเท่ียวใน
ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก

มลภาวะท่ีเป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้านศลิปะ  วฒันธรรม  จารตีประเพณแีละภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริม 
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อนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเป็น
ชีวิต ค่านิยมท่ีดีงาม และความเป็นไทย  รวมท้ังได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการท่ีด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

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

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   โดย

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

๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  

ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมู่บ้านท่ีบางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมท่ีเป็นท้ังระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  ส่ิงแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการ 
บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ี
อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้
หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัย
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ภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน        

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
  ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตร์  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๒4 รวมทั้งท่ีเปล่ียนแปลง และเพิ่มเติม   

๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดใน
พื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่ 

๕.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อท่ี ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อ
น าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

   

๖.  ระเบยีบ  วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
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(๕)  กรรมวธิี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  

ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ 
มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามท่ีต้ังไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการตดิตามและประเมนิผล   

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

 (๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการ

ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการ
ด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
 
   

     ส่ิงท่ีจะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพกคื็อเครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือท่ีใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   

๗.๑  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องด าเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
       (๑)  การวดัผลในเชงิปรมิาณ (Quantity)  โดยเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการตดิตามและประเมินผลในเชิง

ปริมาณ   
(๑.๑)  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์

การพัฒนา 
   (๑.๒)  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan :  Electronic Plan)      
  (๒)  การวดัผลในเชงิคณุภาพ (Quality)  มกีารวดัผลดงันี ้  

(๒.๑)  แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖3)        
(๒.๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

(๒.๓)  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม  Kpis (Key Performance Indicator) 
และผลกระทบ (Impact)  ด าเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ  โดยให้ ผู้รับผิดชอบโครงการเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ  หรือ 
คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม 

๗.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
 
 



~ ๑๒ ~ 
 

 

(๒.๔)  การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนโกในภาพรวม  

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนโกในแต่ละยุทธศาสตร์ 

(แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓  ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์) 

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนโก (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ)     
 
 
 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรท่ีต้องใช้ ช่วงเวลาท่ีจะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                         

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปล่ียนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปล่ียนแปลงมากน้อย
แค่ไหน  การเปล่ียนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปล่ียนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปล่ียนแปลงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบติัให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างท่ีมีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให่มี
ความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานท่ีน าไปปฏิบั ติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบั ติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนท่ีสอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ท้ังผู้ให้
การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะช้ีให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง     

๘.  ประโยชนข์องการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา  
 
 



~ ๑๓ ~ 
 

 

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดท่ีน าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการท่ีไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     
 
 
 

 
ล าดบัที ่ ชือ่-สกลุ ต าแหนง่ 

๑ นายสมจิต พิมพ์น้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก     ประธานกรรมการ 
๒ นายวิเลข  จินดาศรี นิติกร                                                กรรมการ 
๓ นายทองแดง  แนวทอง หัวหน้าส่วนการคลัง                           กรรมการ 
๔ นายอภิบาล  สุขร่วม หัวหน้าส่วนโยธา                                   กรรมการ 
๕ นายอ านวย  วรวงษ์ นักวิชาการศึกษา                                   กรรมการ 
๖ นายประทุม  สวัสดี ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน                           กรรมการ 
๗ นายอุดม  สะอาดดี ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน                           กรรมการ 
๘ นายพวง  พิศงาม ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน                           กรรมการ 
๙ จ.อ.เสนอ  สุขศรี หัวหน้าส านักปลัด                         กรรมการ/เลขานุการ 

๑๐ นางสาวลินดา ล้วนดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 

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

๙.  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนโก 
 
 



สว่นที ่ ๒ 
 
 
 

 
 

      “การศึกษากา้วหน้า เกษตรอนิทรยี์กา้วไกล บ้านเมืองนา่อยูอ่าศัย ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด เศรษฐกิจรุ่งเรือง” 
 

 
1. จัดให้มีการบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม 
2. สนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 
3. ส่งเสริมการศึกษา ของเด็กและเยาวชน 
4. สนับสนุนสวัสดิการของผู้ด้อยโอกาส 
5. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
6. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ 
7. สนับสนุนการให้การบริการสาธารณูปโภค 
8. อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 

 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองการบริหารและองค์กร 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
 
 

1. เส้นทางคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว 
2. มีผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึน 
3. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัยของประชาชนเพิ่มข้ึน 
4. ผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น 
5. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง 
6. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง 
7. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณูปโภค 
8. สืบสานประเพณี อันดีงามให้เป็นที่รู้จัก 

 
 

ยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา 

๑.  วิสยัทศันก์ารพฒันาองคก์ารบรกิารสว่นต าบลโพนโก 

2.ยทุธศาสตร ์

3.เปา้ประสงคใ์นการพฒันา 



  ~ 15 ~   
 

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนา : 1) ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางระบายน้ าและท่อระบายน้ า  
                                      2) ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
                     แนวทางการพัฒนา : 1) ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร              
อินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร    
                                               2) การเสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
                                               3) การส่งเสริมการลงทุนและการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
                                               4) การส่งเสริมภาคการท่องเท่ียวและบริการ 
                                               5) การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                    แนวทางการพัฒนา : 1) การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 
                                              2) การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                                              3) การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมของครอบครัว 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                    แนวทางการพัฒนา : 1) การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
                                              2) การส่งเสริมละสนับสนุนด้านสวัสดิการ 
                                              3) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข 
                                              4) การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข 
                    แนวทางการพัฒนา : 1) การสร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัย 
                                              2) การรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการเมืองการปกครองและองค์กร 
                   แนวทางการพัฒนา:   1) การส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีด 
ความสามารถในการพัฒนา 
                                             2) การส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                                             3) การแก้ไขและป้องปัญหายาเสพติด 
                                             4) การให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                                             5) การวางผังเมืองรวมต าบลโพนโก 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                   แนวทางการพัฒนา:  1) การสร้างจิตส านึกและความตะหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและ
ส่ิงแวดล้อม 
                                            2) การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 



  
สว่นที่สว่นที่    ๓๓  

  
แบบที่1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่   :    องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนโก  อ าเภอสนม  จงัหวดัสรุนิทร ์

ประเด็นการประเมนิ 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่   
1.มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพือ่จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน    
2.มีการจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพือ่จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน    
3.มีการจดัประชุมอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ    
4.มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน    
5.มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนบัสุนนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน    
6.มีคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประชาคมทอ้งถ่ินพจิารณาร่างแผน    
ยทุธศาสตร์การพฒันา 

   

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.มีการรวบรวมขอ้มูลและปัญหาส าคญัของทอ้งถ่ินมาจดัท าฐานขอ้มูล    
8.มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน    
9.มีการวเิคราะห์ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน (SWOT)เพือ่ประเมินสถานภาพการพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

   

10.มีการก าหนดวสิยัทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินที่สอดคลอ้งกยั
ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน 

   

11.มีการก าหนดวสิยัทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินที่สอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์จงัหวดั 

   

12.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนื    
13.มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถ่ิน    
14.มีการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา    
15.มีการก าหนดยทุธศาสตร์ที่สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของจงัหวดั    
16.มีการอนุมตัิและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา    
17.มีการจดัท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์    
18.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยทุธศาสตร์    

 
 

การประเมนิ/ตดิตามตนเอง 



~ ๑๗ ~ 

 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนโก อ าเภอสนม จ.สุรินทร์ 
2.รายงานผลการด าเนินงาน รอบที่ 1 
            `ไตรมาสที่  1 (ตุลาคม – ธนัวาคม)              ไตรมาสที่  2 (มกราคม – มีนาคม ) 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา3 ปี 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันา 3 ปี 

ยทุธศาสตร์ 
2562 2563 2564 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

23 5,380,100 72 83,109,600 99 67,148,700 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นเศรษฐกิจ 

8 400,000 10 840,000 9 450,000 

3.ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการศึกษาศาสนา 
วฒันธรรม 

25 6,247,812 37 6,990,000 35 6,792,000 

4.ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นคุณภาพชีวิต 

15 14,170,000 20 14,581,000 17 15,806,800 

5.ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นสาธารณสุข 

19 1,258,000 21 1,318,000 16 1,181,000 

6.ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี 

13 2,220,000 18 3,620,000 18 3,620,000 

7.ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

9 660,000 13 894,000 14 1,305,000 

รวม 112 30,335,912 191 111,352,600 208 96,303,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๘ ~ 

 

 

4.ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาปี 2564 รอบที่ 1 ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 

ยทุธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ
ที่บรรจุในแผน

ทั้งหมด  

จ านวนโครงการที่
น ามาตั้งขอ้บญัญติั 

จ านวนโครงการ
ที่ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 99 100 13 13.13 86 86.87 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 9 100 3 33.33 6 66.67 
3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม 

35 100 12 34.29 23 65.71 

4.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมคุณภาพชีวติ 17 100 13 76.47 4 23.53 
5.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุข 16 100 5 31.25 11 68.75 
6.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองการ
ปกครองและองคก์ร 

18 100 7 38.89 11 61.11 
 

7.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

14 100 8 57.14 6 42.86 

รวม 208 100 61 29.33 147 70.67 
 
สรุป 
โครงการที่บรรจุในแผนพฒันา ปี 2564        208          โครงการ 
โครงการที่น ามาตั้งขอ้บญัญติั                        61           โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ   29.33  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๙ ~ 

 

5.ผลการเบิกจ่าย ปี 2564 รอบที่ 1 ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564 

ยทุธศาสตร์ 
จ านวนโครงการท่ีอยูใ่น

ขอ้บญัญติั 
จ านวนโครงการท่ี

จ่ายเบิกแลว้ 
จ านวนเงินท่ีเบิกจ่าย 

บาท สต. 
1.ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 13 11 2,738,700 00 
2.ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ 3 0 0 00 
3.ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 12 4 1,591,850, 00 
4.ยทุธศาสตร์ดา้นสังคมและคุณภาพชีวิต 13 4 8,3992,600 00 
5.ยทุธศาสตร์ดา้นสาธารสุข 5 0 0 00 
6.ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองการปกครองและองคก์ร 7 1 371,400 00 
7.ยทุธศาสตร์ดา้นธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 8 0 0 00 

รวม 61 20 13,022,550 00 
 

สรุป 
โครงการที่บรรจุในขอ้บญัญตัิ ปี 2562                61                    โครงการ 
โครงการที่ด  าเนินการเบิกจ่ายแลว้                       20                    โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ   32.79  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๐ ~ 

 

รายละเอียดโครงการที่เบิกจ่ายงบประจ าปีงบประมาณ 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมาย

เหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ า หมู่ท่ี 1 บา้นโพนดวน 

 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ สายบา้นนางสน สุภาพ 
320,000 319,000 ตามขอ้บญัญติั  

2. โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ท่ี 1บา้นโพนดวน 
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ สายบา้นนางสุโอภาส-บา้น
โนนจนัทา 

132,000 128,900 ตามขอ้บญัญติั  

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 11 บา้นโพนโก 
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ สายบา้นนายวิรัตน์  สระแกว้ 

201,000 200,000 ตามขอ้บญัญ ั  

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 3 บา้นเปือยป่าน 
 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ สายบา้นนายพูน -บา้นนาง
สายสุนีย ์

381,000 380,000 ตามขอ้บญัญ ั  

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ท่ี 4 บา้นเป้า ต.โพนโก  
อ.สนม จ.สุรินทร์ สายบา้นนายอศัวิน เช้ือมัน่ 

166,000 165,000 ตามขอ้บญัญติั  

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ า หมู่ท่ี 5 บา้นหนองบวัแดง 
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ สายกลางหมู่บา้น 

374,000 373,000 ตามขอ้บญัญติั  

7. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ าหมู่ท่ี 6 บา้นโนนเปือย  
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ สายหนา้ รพ.สต.โนนเปือย 

108,000 107,000 ตามขอ้บญัญติั  

8. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ า หมู่ท่ี 7 บา้นโนนเปือย  
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ สายบา้นนายพิจิตร ยานุทยั 

420,000 419,000 ตามขอ้บญัญติั 
 

 

9. โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ท่ี 8 บา้นหนองคู  
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ สายหนองคู-หว้ยแสง 

264,000 258,800 ตามขอ้บญัญติั  

10. โครงการก่อสร้างรางส่งน ้ า หมู่ท่ี 9 บา้นหนองบวัแดง  
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์(ส่งน ้ าเขา้หนองบวัแดง) 

306,000 305,000 ตามขอ้บญัญติั  

11. โครงการเสริมสร้างถนนลงลูกรัง หมู่ท่ี 10 บา้นเป้านอ้ย 
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ สายบา้นนายพัว่ บุญแจง้ 

83,000 83,000 ตามขอ้บญัญติั  

 รวม 2,755,000 2,738,700   

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

- ยงัไม่ไดมี้การด าเนินการเบิกจ่าย 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๑ ~ 

 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1 วสัดุกีฬา 65,170 65,170 ตามขอ้บญัญตัิ  
2 โครงการกิจกรรมกีฬา นนัทนาการส าหรับนกัเรียน 

นกัศึกษา เยาวชน ประชาชน และกีฬาทอ้งถ่ินสัมพนัธ ์
อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ เพื่อสร้างความรัก ความ
ปรองดอง สมานฉนัท ์

250,000 110,000 ตามขอ้บญัญตัิ  

3 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา 795,960 280,680 ตามขอ้บญัญตัิ  
4 เงินอุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียน 5แห่ง 2,148,000 1,064,000 ตามขอ้บญัญตัิ  

 รวม 3,229,130 1,519,850   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมาย 

เหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
1 โครงการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 10,561,200 5,789,600 ตามขอ้บญัญตัิ  
2 โครงการเบ้ียยงัชีพผูพิ้การ 4,185,600 2,398,800 ตามขอ้บญัญตัิ  
3 โครงการเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 96,000 56,000 ตามขอ้บญัญตัิ  
4 โครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหาอุบตัิเหตุทาง

ถนน  ช่วงเทศกาลส าคญั 
148,800 148,200 ตามขอ้บญัญตัิ  

 รวม 14,991,600 8,392,600   
 

ยทุธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาดา้นสาธารณสุข 
- ยงัไม่ไดมี้การด าเนินการเบิกจ่าย 

ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาดา้นการเมืองการปกครองและองคก์ร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมาย 

เหตุ ตั้งไว ้ เบิกจ่าย ที่มา 
1 โครงการฝึกอบรม สัมมนา ทศันศึกษาดูงาน เพื่อพฒันา

ศกัยภาพเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบติังานทอ้งถ่ิน 
ส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชนและกลุ่มต่างๆ 

379,500 371,400                                          ตามขอ้บญัญตัิ  

 รวม 379,500 371,400   

 
 
ยทุธศาสตร์ที่ 7 การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

- ยงัไม่ไดมี้การด าเนินการเบิกจ่าย 
 
 



~ ๒๒ ~ 

 

รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ยอด ณ เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม 

รายรับทั้งส้ิน จ านวนเงิน  22,818,746.45 บาท แยกเป็น 
- ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน                                                                 669.39 บาท 
- ภาษีป้าย                                                                                         3,488 บาท 
- ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนพานิชย ์                                            640 บาท 
- ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ                                                                             70 บาท 
- ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรับกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ   1,850 บาท 
- ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร          619.46 บาท 
- รายไดค้่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขดุดินและถมดิน            3,500   บาท 
- ค่าปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก       15,000  บาท 
- ดอกเบ้ีย                                                                                    65,586.65 บาท 
- เงินท่ีมีผูอุ้ทิศให้              29.07 บาท 
- ค่าขายแบบแปลน            70,500  บาท   
- รายไดเ้บด็เตลด็อ่ืนๆ                                                                          100 บาท 
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต ์                                              146,134.82 บาท 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ ก าหนดแผนฯ                            2,905,807.97 บาท        
- ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ จดัสรรรายไดฯ้                          1,373,908.62 บาท 
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                             19,376.42 บาท 
- ภาษีสรรพสามิต                                                                        2,972,416.31 บาท 
- ค่าภาคหลวงแร่                                                                              30,118.02 บาท 
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                                 13,766.37 บาท 
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฏหมายท่ีดิน  218,935 บาท 
- ภาษีจดัสรรอ่ืนๆ                                                                                      2,648.10 บาท 
- เงินอุดหนุนทัว่ไป     14,973,582.25 บาท 

 
 

รายจ่ายทั้งส้ิน จ านวนเงนิ  19,545,019.35 บาท  แยกเป็น 
- งบกลาง                                                                               7,939,526.00 บาท 
- เงินเดือนและค่าจา้งประจ า                                                  6,361,275.00 บาท 
- ค่าตอบแทน                                                                             33,280.00 บาท 
- ค่าใชส้อย                                                                             976,354.00 บาท 
- ค่าวสัดุ                                                                                 631,438.88 บาท         
- ค่าสาธารณูปโภค                                                                   81,834.27 บาท       
- ค่าครุภณัฑ ์                                                                                   00.00 บาท   
- ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                                                     2,458,311.20 บาท    
- เงินอุดหนุนส่วนราชการอ่ืน                                                1,064,000.00 บาท 



~ ๒๓ ~ 

 

 
 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน 
 1.จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน เน่ืองจากบางโครงการตอ้งใชเ้งิน
งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
 2.ปัญหาท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไปดว้ยความ
ล่าชา้ 
 3.ไดรั้บงบประมาณล่าชา้ 
 4.โครงการท่ีบรรจุในแผนพฒันาทอ้งถ่ินมีจ านวนมากเกินไป ไม่สามารถด าเนินการไดทุ้กโครงการ 
 5.มีการเปล่ียนแปลงระเบียบกฎหมายท าให้การปฏิบติังานเกิดความล่าชา้ 
 6.การเปล่ียนแปลงห้วงเวลาในการจดัท าแผน ท าให้การด าเนินงานต่างๆเป็นไปดว้ยความล่าชา้ 
 ขอ้เสนอแนะ 
 1.น าโครงการท่ีเกินศกัยภาพขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไปประสานกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือขอรังบ
การสนบัสนุนงบประมาณต่อไป 
 2.ควรด าเนินการซกัซ้อมและท าความเขา้ใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานท่ีไม่สามารถควบคุมได ้
 3.ควรจดัท าแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนท่ีและตามความจ าเป็น 
 4.ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพ่ือติดตามความกา้วหน้าของการด าเนินงาน 
 5.ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการด าเนินงานท่ีมีงบประมาณอยูแ่ลว้ 

 
 

       
 
 
 
 


