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บทน า 

ตามพระราชบัญญัติ อบต. พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
มีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมี
ความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินงานได้ตามเปูาหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างาน
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการ
คือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน  

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการ
ด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเปูาหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ
ที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้
ข้อมูลปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกัน
ข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ 
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ใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุ
เปูาหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดู
ความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเปูาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วน
ต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้
ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อย
ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่
ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความ
ซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมี
หน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียง
จ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับ
การติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ
ด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่
ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป 
นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่
เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด   จะด าเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการ
ด าเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่
ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนใน
ท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปูาหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการ
วางแผน  ซี่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามปี  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจับ จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕62 ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3) ตามระเบียบ 
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กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ และแก้ไขจนถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ  (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
  

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาอบต.  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจับ จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ระหว่างเดือนตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕62  ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3) ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายก อบต.
ทราบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1.ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผน 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมิ นทั้ง
แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่
ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝุายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  
แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการ
สอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพฒันาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย 
(environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและ
ประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy 
outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy 
impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่น
น าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และการเปลี่ยนแปลง
ของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิก
โครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  
องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
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2.ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  
และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การ
จ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้
ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท า
งบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและ
สถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะ
ให้เงินอุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม 
หรือเงินกู้ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และงบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ 

/ประชาชน... 

 



-5- 

ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะ
มากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยาย
โครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  
ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เ พ่ือด าเนินการขยาย
แผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่ างเข้มแข็งและมี
ความยั่งยืน  เป็นไปตามเปูาประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     

3.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 
4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559 และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๘  ดังนี้  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้   
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ขั้นตอนที่ ๒    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   
ขั้นตอนที่ ๓    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ 
๒๙ (๒)   
ขั้นตอนที่ ๔    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ข้อ ๑๓ (๓)    
ขั้นตอนที่ ๕    

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕9 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
ข้อ ๑๔ (๕)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ผังขั้นตอน... 
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5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจับ ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจับ  โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

/หนังสือ… 

ผังขั้นตอนการด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารทอ้งถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้ 
๕.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และ
ผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process 
evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 
(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  และเป็นห้วง
เวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริห ารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนว
ทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  
(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึงงบประมาณ
ของท้องถิ่น   
(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-

บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟูาสาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าใน
การเกษตรพอเพียง   
 

/2)ด้านงานส่งเสริม... 
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๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่าง

ทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น  มีที่อยู่
อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการพนัน  อบายมุข  

การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  
ประชาชนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะใน
ชมุชนลดลงและถกูก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเสียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     

๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่

คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม 
และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ ในท้องถิ่น ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
 ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  มี
ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหา
ของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ 
ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม ่

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
 ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มี
ผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   

(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   
 ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของอบต. ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  
ภูมิภาคและระดับประเทศ   
 
 
 

/(8) การประเมิน... 
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   (๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
  เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึงผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้น
อย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่ 
๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับ
ชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขต อบต.นั้นมีหมู่บ้าน
ที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขต อบต.และเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็น
การตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด
แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  
เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตาม
สายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   
๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจับ  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   
๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๕.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมนิความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  
๒  ประการ  ดังนี้ 
๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้ เข้าร่วมติดตามและประเมินผล   ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุก
ปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้ 
รายไตรมาส 
  (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

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

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

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม         
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   
   
(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   

เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูล
แผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
น าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   
 
 

/(5) กรรมวิธี... 
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(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็น
การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สิน
ต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรื อไม่ โดยการ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  
๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูลมาวิเคราะห์  
เปรียบเทยีบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ
โครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   
(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการด าเนินการ  เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนินโครงการ
จากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
 
7. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
     สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.  ดังนี้   
๗.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 

(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 
๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

๗.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมิน

ความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ  อบต. ใน
ภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

/แบบที่... 
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แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต.กุดจับในภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต.กุดจับ ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของ  อบต.กุดจับ (ให้หน่วยงาน

ภายนอกด าเนินการ) 
๗.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้
ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ตอ้งใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ 
เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

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

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ไดผ้ลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง      
 

/9)การประเมิน... 
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๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย

โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกัน
การประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุน
ให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก กค็วรยกเลิกท้ิงเสีย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒  
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ จดุมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านบริหารจัดการ 

 

 
     - ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง 

 
 

     - ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการมาติดต่อราชการ 

 
     - ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

 
     - การคมนาคมภายในเขตต าบลกุดจับ มีความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร 

 
     - ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
     - น้ าไม่ท่วมขัง สามารถระบายได้ดีไม่ท่วมขัง 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

 
     - เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
     - มีการส่งเสริมสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส 

 
     - ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพ และการสนับสนุนงบประมาณ 

 
     - ประชาชนมีรายได้เพ่ิมจากการประกอบอาชีพเสริม 

 
     - ประชาชนมีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ 

 

 
     - ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น   

 
     - นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

 
     - นักเรียนได้รับความรู้และร่วมกิจกรรมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
     - เยาวชนมีความสนใจในการเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 
     - มีการสืบสานวัฒนธรรมและงานประเพณี 

 
     - ประชาชนตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของวันส าคัญของชาติ  

 
ยุทธศาสตร์ 5 ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

 
     - ประชาชนมีโอกาสแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 
     - ในแต่ละหมู่บ้านมีอาสาสมัครป้องกันภัยฯ(อปพร.) เพ่ือรักษาความปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สิน 

 
     - ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภค 

 
     - ประชาชนมีความรู้เรื่องสุขอนามัย  การป้องกันโรคติดต่อ และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง    

 

     - ประชาชนมีจิตส านึกรักษ์ป่า  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   

 

      - ด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ  
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วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ อบต.กุดจับ 
        “ พื้นที่น่าอยู่ หมู่บ้านเข้มแข็ง แหล่งน้ าเกษตรสมบูรณ์ดี วิถีพอเพียง ” 

 ยุทธศาสตร์ 
     

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านบริหารจัดการ 

   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างความเข้มแข็ง ให้ชุมชน  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจการพฒันาท้องถิน่ 

พันธกิจ/กลยุทธ์ 
      

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบรหิารจัดการ 

   

  
1. ผู้ปฏิบัติมีศักยภาพในการท างาน 

   

  
2. การบริการประทับใจ 

    

  
3. เครื่องมือเครื่องใช้สะดวกและพร้อมใช้งาน 

  
  

4. ประชาชนเข้าใจในภารกิจขององค์กร 
   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   

  

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านคมนาคม ด้านไฟฟูา ด้านประปา 

 
  

และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  

  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม 

 
  

2. ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนเพ่ือลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ 
 

  
3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 

  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ 

  
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ้าน 

 
  

3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีความสามัคคี ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และมีสุขภาพดี 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสรา้งความเข้มแข็งให้ชุมชน  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

  
1. ส่งเสริมการเข้าถึงการอ านวยความยุติธรรม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

  
2. สร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน 

 
  

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านอนามัยและสุขภาพของประชาชน 
 

  
4. ปูองกัน ปราบปรามการแพร่ระบาดยาเสพติด 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่เพียงพอ เอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีพของประชาชนในต าบลกุดจับ 
 2. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 3. การจัดการศึกษา  การให้บริการด้านสาธารณสุข อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 4. คนชรา  คนพิการ  ผู้ด้วยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
 5. คุณภาพชีวิต/รายได้ ของประชาชนในต าบลที่ดี 
 6. อนุรักษ์  คุ้มครอง  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ 
 7. องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจับ ที่ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๓ 
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

(ตามคูม่ือการตดิตามและประเมินผลฯ ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดจับ  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือ
ใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูล
เชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบ
รายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจับ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖3  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62  ถึง มีนาคม 
๒๕๖3)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) ดังนี้ 
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผล
การวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  
ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/
แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า ( Input) กระบวนการ 
(processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การ
ปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเปูาหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด
ไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system)  เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาด
จากการด าเนินการที่เกิดข้ึนว่าเป็นไปตามแนวทางท่ีได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  
evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    
๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม ส าเร็จ
เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรม 
เหลานั้นจะหาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการ
ประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
 

/2.4 เป็นเครื่องมือ... 
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๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ   ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการ

จัดสรรเงินรางวัล (Bonus)  แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ   โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือ 
กระตุนใหขาราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม 
๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑  ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

 
การประเมิน/ตดิตามตนเอง 
 

แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ 
ท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      :      องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจับ  อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
       ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับศักยภาพของท้องถิ่น 
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ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13.  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   

17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น   

18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 
สรุปผล   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม     โดย
การสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จ านวน  135  ชุด   
 
 เพศ - ชาย  จ านวน     62    ราย 

- หญิง  จ านวน     73    ราย 
 อาย ุ - ต่ ากว่า   20  ปี จ านวน   14  ราย   20 – 30 ปี  จ านวน   32  ราย  31 – 40 ปี  จ านวน   34   ราย 
  -  41 – 50 ปี จ านวน  27 ราย   51 – 60 ปี  จ านวน   17  ราย  มากกว่า  60  ปี จ านวน  11 ราย 
 
 การศึกษา - ประถมศึกษา                 จ านวน   52    ราย     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน    47   ราย 

 - อนุปริญญา หรือเทียบเท่า จ านวน    10    ราย    ปริญญาตรี         จ านวน    10   ราย 
 - สูงกว่าปริญญาตรี           จ านวน     1    ราย     อื่น ๆ               จ านวน    15   ราย 

 
 อาชีพ -   รับราชการ              จ านวน      9  ราย        -เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน      9   ราย 
    - ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว   จ านวน    16  ราย       - รับจ้าง                จ านวน    31   ราย 
    - นักเรียน นักศึกษา     จ านวน     15 ราย       - เกษตรกร             จ านวน   55    ราย    
                          - อืน่ ๆ จ านวน  -  ราย 

ในภาพรวม 

ประเด็น 
พอใจ
มาก 
(ราย) 

คดิเป็น
ร้อยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คดิเป็น
ร้อยละ 

ไม่พอใจ 
(ราย) 

คดิเป็น
ร้อยละ 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 54 40.00 68 50.37 13 9.63 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 48 35.56 70 51.85 17 12.59 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 48 35.56 63 46.66 24 17.78 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 55 40.74 60 44.44 20 14.82 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 53 39.26 59 43.70 23 17.04 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 48 35.56 72 53.33 15 11.11 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 51 37.78 56 41.48 28 20.74 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 50 37.04 49 36.29 36 26.67 
9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 39 28.89 75 55.55 21 15.56 
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หมายเหตุ   จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน  จ านวน   135    ราย    
  ผลการส ารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต.กุดจับ ในภาพรวม ปรากฏว่า ในจ านวน
หัวข้อประเด็น ทั้ง 9  ข้อ นั้น เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อยละ  36.71,  พอใจ อยู่ท่ีร้อยละ  47.08,  และ
ไม่พอใจอยู่ท่ีร้อยละ  16.21      
สรุปผล  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านบริหารจัดการ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.72 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.62 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.67 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.52 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.48 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.40 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.61 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.63 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.62 

รวม 8.58 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.77 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.74 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.52 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.52 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.42 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.63 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.50 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.13 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.63 

รวม 8.54 
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ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.67 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.55 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.63 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.63 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.53 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.79 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.72 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.58 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.78 

รวม 8.65 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.74 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.72 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.69 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.61 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.60 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.85 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.69 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.58 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.69 

รวม 8.69 
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ยุทธศาสตร์ที่  5   ด้านสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.76 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.69 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.72 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.61 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.55 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ท่ีก าหนด 8.72 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.75 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.71 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.69 
รวม 8.69 

 
 
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เนื่ องจากบาง
โครงการต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
  2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานเฉพาะด้าน เช่น ด้านระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
  3. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะ
ด าเนินการ 
  4. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการ
เป็นไปด้วยความล่าช้า 

5. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นท่ียังไม่เข้าใจระบบข้ันตอนการท างาน ของ  องค์กร ท าให้ 
การท างานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
   

ข้อเสนอแนะ 
  1. น าโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการต่อไป 
  2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างต่อเนื่อง  
  4.  จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือท าการซักซ้อมท าความเข้าใจของกระบวนการท างานร่วมกัน 
ระหว่างหน่วยงานและผู้น าชุมชน 



ส่วนที่ ๔ 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)   

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖2 – เดือนกันยายน ๒๕๖3)  
สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  1.สรุปการด าเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

บรรจุใน
ข้อบัญญัต ิ

ด าเนินการ
แล้ว 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1.การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 11 6 54.54 
2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 40 39 97.50 
3.การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 7 6 85.71 
4.การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

14 10 28.57 

5.การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็ง ให้ชุมชนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

7 4 57.14 

รวม 79 65 82.27 
2.ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

แล้ว
เสร็จ 

ก่อหนี้
ผูกพัน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย 

1.แผนงานบริหารทั่วไป 
1.1 โครงการ อบต. สัญจร - -  30,000 - 
1.2 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  - - 10,000 9,900 
1.3 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานธนาคาร

น้ าใต้ดิน  - - 100,000 98,745 

1.4 โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป - -  200,000 - 
1.5 โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ

การช าระภาษีและการให้บริการเก็บภาษี
นอกสถานที่ 

 - - 30,000 11,700 

1.6 โครงการปรับปรุงแผนที่แม่บทการออก
ส ารวจข้อมูลภาคสนามเพ่ือจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

- -  50,000 - 

รวม 320,000 120,345 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

แล้ว
เสร็จ 

ก่อหนี้
ผูกพัน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย 

2.แผนงานรักษาความสงบ 
2.1 โครงการปูองกันอุบัติเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์  - - 60,000 51,420 

2.2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายด้าน
จราจร 

- -  20,000 - 

2.3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการ
ปูองกันภัยที่เกิดจากอัคคีภัย  - - 20,000 19,800 

รวม 100,000 71,220 
3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

3.1 โครงการศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือของ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- -  20,000 - 

รวม 20,000 - 
4.แผนงานการเกษตร 

4.1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและ
พระราชเสาวนีย์  - - 100,000 9,800 

รวม 100,000 9,800 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

แล้ว
เสร็จ 

ก่อหนี้
ผูกพัน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย 

1.แผนงานเคหะและชุมชน 
1.1 ขยายเขตไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะบ้าน

โคกวิชัย หมู่.6  - - 160,000 158,242.17 

1.2 ขยายเขตไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะบ้าน
โนนไชยพร หมู่.9  - - 240,000 232,535.88 

1.3 ขยายเขตประปา(หน้าโรงเรียนดงบัง
และจุดที่ก าหนด)บ้านดงบัง หมู่ 3  - - 300,000 299,000 

1.4 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(ห้วย
นาอ้อยตอนกลาง)บ้านดงธาตุ หมู่.7  - - 350,000 349,000 

1.5 โครงการติดตั้งโซล่าเซลระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านโนนชัยพร หมู่.9  - - 165,000 164,000 

รวม 1,215,000 1,202,778.05 
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 โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

แล้ว
เสร็จ 

ก่อหนี้
ผูกพัน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย 

2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.1 เงินชดเชยค่าตามสัญญาแบบปรับราคาได้

(K) 
- -  160,000 - 

2.2 ปรับปรุงถนนชุมชนเกษตรข้าง 
ล าห้วยทราย บ้านหนองโน หมู่ 2  - - 222,000 222,000 

2.3 ซ่อมแซมถนนลูกรังชุมชนเกษตร (ข้างล า
ห้วยทราย) จุดช ารุด บ้านหนองโน หมู่ที่๒  - - 182,000 182,000 

2.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองโน หมู่ที่2  - - 489,000 489,000 

2.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง 
หมู่ที๓่  - - 447,000 447,000 

2.6 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดงบัง หมู่ที่3  - - 378,000 378,000 
2.7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดจับ 

หมู่ 4 อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี  - - 226,000 226,000 

2.8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เส้นทางไปวัด บ้านกุดจับ หมู่ที่4  - - 448,000 448,000 

2.9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัด
สันติพัฒนาราม บ้านดงหวาย หมู่ 5 
อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

 - - 350,000 350,000 

2.10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดงหวาย หมู่ที๕่  - - 447,000 447,000 

2.11 ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  
บ้านดงหวาย หมู่ที่5  - - 270,000 270,000 

2.12 ปรับปรุงถนนหินคลุก(สายสนามชนไก่) 
บ้านดงหวาย หมู่ที่5  - - 224,000 224,000 

2.13 ลงท่อระบายน้ า คสล.บ้านดงหวาย หมู่ที่5  - - 28,000 28,000 
2.14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

บ้านโคกวิชัย หมู่ที่6  - - 447,000 447,000 

2.15 ปรับปรุงถนนชุมชนเกษตร บ้านดงธาตุ  
หมู่ที๗่  - - 260,000 260,000 

2.16 ปรับปรุงถนนหินคลุก(สายสวนยางพารา) 
บ้านดงธาตุ หมู่ที่7  - - 200,000 200,000 
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 โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

แล้ว
เสร็จ 

ก่อหนี้
ผูกพัน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย 

2.17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบ
วัดดงธาตุ บ้านดงธาตุ หมู่ที่๗  - - 225,000 225,000 

2.18 ปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)(สายดงธาตุ-
ภูเขาเขิน)บ้านภูเขาเขิน หมู่ 8  
อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

 - - 200,000 199,000 

2.19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านภูเขาเขิน หมู่ที่8  - - 414,000 414,000 

2.20 ซ่อมแซมถนนลูกรัง (บริเวณจุดช ารุด) 
บ้านดงบัง หมู่ที๓่ บ้านดงธาตุ หมู่ที่๗ และ
บ้านภูเขาเขิน หมู่ที่ ๘ 

 - - 224,000 224,000 

2.21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโนนชัยพร หมู่ที่9  - - 225,000 225,000 

2.22 ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร สายสวน
ส้ม-คลองชลประทาน บ้านหนองแวงค า  
หมู่ที่10 

 - - 499,000 499,000 

2.23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองแวงค า หมู่ที่10  - - 447,000 447,000 

2.24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายวัด 
ภูน้อย)บ้านห้วยยางค า หมู่ 11  
อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

 - - 226,000 226,000 

2.25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านห้วยยางค า หมู่ที่๑๑  - - 225,000 225,000 

2.26 ซ่อมแซมถนนลูกรังชุมชนเกษตร  
บ้านหนองโน หมู่ ๒ บ้านดงบัง หมู่ ๓  
บ้านห้วยยางค า หมู่ ๑๑ และ  
บ้านธาตุสามัคคี หมู่ ๑๒ 

 - - 178,000 178,000 

2.27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สาย
โรงเรียนบ้านดงธาตุ)บ้านธาตุสามัคคี  
หมู่ 12 อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

 - - 226,000 226,000 

2.28 ปรับปรุงถนนหินคลุก(สายหน้าวัดปุา
สามัคคีธรรม)บ้านธาตุสามัคคี หมู่ที่๑๒  - - 280,000 280,000 

2.29 ปรับปรุงถนนหินคลุก(สายหนองพับ)บ้าน
ธาตุสามัคคี หมู่ที่12  - - 300,000 300,000 
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 โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

แล้ว
เสร็จ 

ก่อหนี้
ผูกพัน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย 

2.30 ปรับปรุงถนนหินคลุก (สายข้างวัดปุา
สามัคคีธรรม) บ้านธาตุสามัคคี หมู่ที่12  - - 240,000 240,000 

2.31 ซ่อมแซมถนนช ารุดภายในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดจับ ระยะทางรวม 
3000 เมตร 

 - - 320,000 320,000 

2.32 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจับ  - - 33,000 33,000 

2.33 ก่อสร้างทางลาดผู้พิการส านักงานองค์การ
บริหารส่วน ต าบลกุดจับ อ าเภอกุดจับ 
จังหวัดอุดรธานี 

 - - 80,000 80,000 

2.34 ปรับปรุงห้องท างานปูองกันและบรรเทา- 
สาธารณภัยส านักงานองค์การบริหารส่วน 
ต าบลกุดจับ อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

 - - 95,000 95,000 

2.35 ปรับปรุงห้องน้ าส านักงาน ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจับ 
อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

 - - 85,000 85,000 

รวม 9,300,000 9,139,000 
 

3.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

แล้ว
เสร็จ 

ก่อหนี้
ผูกพัน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย 

1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1.1 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 
- -  30,000 - 

1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี  
ต าบล กุดจับ  - - 20,000 20,000 

1.3 โครงการส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ  - - 30,000 29,780 
1.4 โครงการเด็กและเยาวชนยุคใหม่รู้เท่าทัน

เทคโนโลยี  - - 20,000 - 

รวม 100,000 49,780 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

แล้ว
เสร็จ 

ก่อหนี้
ผูกพัน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย 

2.แผนงานงบกลาง 
2.1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  - - 6,654,680 6,441,500 
2.2 เบี้ยยังชีพคนพิการ  - - 1,728,000 1,598,400 
2.3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์  - - 60,000 42,000 

รวม 8,442,680 8,081,900 
 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

แล้ว
เสร็จ 

ก่อหนี้
ผูกพัน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย 

1.แผนงานการศึกษา 
1.1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  - - 30,000 29,689 
1.2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและ

ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ
ให้กับครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- -  40,000 - 

1.3 โครงการจัดการนิทรรศการแสดงผลงาน
นักเรียน 

- -  15,000 - 

1.4 โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง - -  20,000 - 
1.5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ทุกศูนย์ 

 - - 163,200 163,200 

1.6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่า
กิจกรรมพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุกศูนย์  

 - - 99,440.00 52,026.00 

1.7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.กุดจับ 

 - - 577,400 577,200 

1.8 อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.  - - 1,628,000 1,608,000 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

แล้ว
เสร็จ 

ก่อหนี้
ผูกพัน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย 

1.9 อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)
โรงเรียนสังกัด สพฐ.(รร.พระราชด าริ)  - - 226,112 226,112 

1.10 ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.กุดจับ  - - 738,648 602,130.02 

รวม 3,537,800 3,258,357 
2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

2.1 โครงการกีฬาผู้สูงอายุ “บานไม่รู้โรย” - -  20,000.00 - 
2.2 โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ 

(ฟันน้ านมเกมส์)  - - 20,000 18,603 

2.3 โครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม  - - 30,000 9,800 
2.4 โครงการออกร้านนิทรรศการของดี อบต.

กุดจับ  - - 20,000 19,000 

รวม 90,000 47,403 
 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

แล้ว
เสร็จ 

ก่อหนี้
ผูกพัน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย 

1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1.1 โครงการฝึกอบรมในการปูองกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด  - - 10,000 10,000 

1.2 โครงการปฎิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดฟ้ืนฟู 

- -  10,000 - 

1.3 โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน - -  8,000 - 
รวม    28,000 10,000 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

แล้ว
เสร็จ 

ก่อหนี้
ผูกพัน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย 

2.แผนงานสาธารณสุข 
2.1 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน

ทะเบียนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

- -  6,600 - 

2.2 โครงการฉีดวัคซีนปูองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า  - - 35,000 31,500 

2.3 อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

- -  220,000 220,000 

2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ 

 - - 50,000 41,550 

รวม 311,600 293,050 
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3. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1.การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 1.แผนงานบริหารทั่วไป 1.ส านักปลัด อบต. 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 

ส านักปลัด อบต. 6 201,365 

รวมจ านวน 6 201,365 
2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.แผนงานเคหะและชุมชน 

2.แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง กองคลัง 39 10,341,778.05 

รวมจ านวน 39 10,341,778.05 
3.การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

1.แผนงานงบกลาง 
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด อบต. กองคลัง 6 8,131,680 

รวมจ านวน 6 8,131,680 
4.การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา 
อนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ส านักปลัด อบต. กองคลัง 10 3,306,060 

รวมจ านวน 10 3,306,060 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

5.การพัฒนาด้านการสร้างความ
เข้มแข็ง ให้ชุมชนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

1.แผนงานงบกลาง 
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
3.แผนงานการเกษตร 
4.แผนงานสาธารณสุข 
5.แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
6.แผนงานเคหะและชุมชน 

1.ส านักปลัด อบต. 
2.กองช่าง 

กองคลัง 3 303,050 

รวมจ านวน 3 303,050 
รวมจ านวนโครงการที่ด าเนินการจริง 65 22,283,933.05 

4.สรุปผลการด าเนินงาน 

   4.1 จ านวนโครงการทั้งหมด    79    โครงการ จ านวนโครงการที่ด าเนินการจริง  65     โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.27      ของโครงการพัฒนาทั้งหมด 

   4.2 งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ 32,000,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง(ไม่รวมรายจ่ายประจ า) เป็นเงิน 22,283,933.05  บาท คิดเป็นร้อยละ 69.63   

 

 

 

 



 
 
 
 



ส่วนที่ ๕ 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสภาพปญัหา 

๕.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
จุดแข็ง (Strength)  
๑. บุคลากรมีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมเติมองค์ความรู้  
๒. บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ท าให้รู้สภาพปัญหาของท้องถิ่นเป็นอย่างดี และมีความ พร้อมในการพัฒนา

บ้านเกิด  
๓. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเป็นไปอย่างรวดเร็วและ ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน   
จุดอ่อน (Weakness)  
๑. ท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมากข้ึน  
๒. งบประมาณค่อนข้างจ ากัดท าให้การพัฒนายังไม่ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะ งบประมาณสนับสนุนการ

ท่องเที่ยวยังมีน้อยและขาดแคลนการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๓. การขาดแคลนบุคคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร  

๕.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
โอกาส (Opportunity)  
๑. ต าบลกุดจับมีทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แหล่งน้ าและปุาไม้ ที่อุดมสมบรูณ์ มีความ หลากหลายทางชีวภาพ 

เป็นแหล่งต้นน้ าของแม่น้ าหลายสาย เอื้อโอกาสต่อการพัฒนาทั้งทางด้าน การเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์   
๒. ต าบลกุดจับเป็นสังคมเปิด มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และเป็นสังคมที่ยังยึด มั่นในประเพณีและ

วัฒนธรรมในท้องถิ่น  
๓. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการรวมกลุ่มเพ่ิมมากข้ึน เกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ระหว่างกัน 
  4. โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาแล้ว  

5. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจระดับรากหญ้า  
6. การคมนาคมสะดวกเนื่องจากมีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน   
7. อยู่ใกล้ศูนย์ราชการ ท าให้เกิดความสะดวกในการติดต่อประสานงาน   
8. ความทันสมัยของเทคโนโลยีด้านต่างๆ เพิ่มมากข้ึน ท าให้การค้นคว้าหาความรู้ท าได้ ง่ายขึ้น  การ

ติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็วขึ้น  
9. ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีก าลังซื้อเพ่ิมข้ึนท าให้เกิดการหมุนเวียนของเงินใน ชุมชนมากขึ้น  
อุปสรรค (Threat)  
๑. การรวมกลุ่มของกลุ่มอาชีพและเกษตรกรไม่มีความเข้มแข็ง  
๒. ประชาชนยังขาดความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่ และบางส่วนยังหลง อยู่กับอบายมุขและ

สิ่งมอมเมา  
๓. เกษตรกรขาดความรู้และความคิดริเริ่มในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้ง การยกระดับคุณภาพ

การผลิต การเพิ่มมูลค่า และการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์  
๔. บางช่วงผลผลิตทางการเกษตรออกมาพร้อมกันเป็นจ านวนมากล้นตลาด ท าให้ราคา ผลผลิตทาง

การเกษตรตกต่ า  
๕. เกษตรกรไม่สามารถก าหนดราคาผลิตและต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางได้  

 
 

/ส่วนที่5... 
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ส่วนที่ ๕ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสภาพปัญหา  
๕.๓  ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา  

ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑) ถนนภายในหมู่บ้านบางสายช ารุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่ได้รับการซ่อมแซม    
๒) ไม่มีการวางท่อระบายน้ าในถนนบางสาย ท าให้เกิดการกัดเซาะในช่วงฤดูน้ าหลาก   
๓) การขยายเขตไฟฟูาไม่เพียงพอ เนื่องจากการขยายตัวของชุมชน  
ปัญหาด้านการท่องเที่ยว  
๑) ขาดการส่งเสริม พัฒนา การท่องเที่ยวในชุมชน ทั้งทางด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ การท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรม    
๒) ขาดการสนับสนุนงบประมาณด้านการท่องเที่ยวอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง    
ปัญหาด้านการกีฬา  
๑) มีสนามกีฬาและอุปกรณ์ออกก าลังกายไม่เพียงพอต่อความต้องการ    
๒) ขาดการสนับสนับบุคลากรที่มีความรู้ในการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับคนในแต่ละวัย และการออกก าลัง

กายท่ีถูกวิธี    
ปัญหาด้านการบริหารจัดการ   
๑) การพิจารณาบรรจุโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณไม่ได้ค านึงถึงความจ าเป็นเร่งด่วน      
๒) ประชาชนไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๓) ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาท้องถิ่น    
ปัญหาด้านการสาธารณสุข   
๑) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการปูองกันและรักษาโรคติดต่อที่ถูกต้อง      
๒) การประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอและท่ัวถึง  
๓) ขาดงบประมาณในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ในการปูองกันและรักษาโรค    
ปัญหาด้านการศึกษา   
๑) งบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนไม่เพียงพอ      
๒) ขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย    
ปัญหาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม   
๑) ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการด ารงชีวิต     
๒) ขาดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเพียงพอและทั่วถึง   
๓) ไม่มีผู้สืบทอดหรือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
๑) ขาดความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างถูกวิธี  
๒) ขาดจิตส านึกในการหวงแหนและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
ปัญหาด้านสังคม   
๑) การลักเล็กขโมยน้อยในชุมชน  
๒) เด็กและเยาวชนติดยาเสพติด   
๓) ไม่มีมาตรการปูองกันสาธารณภัยในพื้นท่ีเสี่ยงภัยซ้ าซาก  

 
 

/ปัญหาด้าน... 
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ปัญหาด้านเศรษฐกิจ   
๑) ราคาผลผลิตตกต่ า       
๒) การรวมกลุ่มของเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆ ไม่มีความเข้มแข็ง   
๓) ขาดแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ  
๔) ขาดความรู้และความคิดริเริมในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้ง การยกระดับ คุณภาพการผลิต 

การเพ่ิมมูลค่า และการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ 
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ค าน า 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขจนถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 
 เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจับ  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจับ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายก อบต.ทราบ  
คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา อบต.  สามารถ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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