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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัน
นางาม  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมี
การจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ  เพ่ือ
ใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา 287 วรรค 3  บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ  การใช้จ่ายและผล
การด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และตามระเบียบกกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  
และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถ
บ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้อ งถิ่นได้  ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน้ า
ข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล 

 การติดตาม (M0nitoring) หมายถึง  กิจกรรมที่ท าเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการ
ติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งก าหนดไว้ใน
แผนงาน  การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า  ซึ่งท าให้เห็นความจ าเป็นในการ
ด าเนินการแก้ไข 

 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง  การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง  เพ่ือ
ประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง  (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนหรือไม่  ผลการประเมินอาจยืนยันว่า  การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ก าหนดไว้ในแผน หรืออาจ
แสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง  ซึ่งควรแก่การทบทวนการติดตามและประเมินผล  จึงเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา  ซึ่งผลจากกการติดตามและ
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ประเมินผล  ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะน าไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็น
อย่างดี 

2. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

 2.1 เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

 2.2 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

 2.3 เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม และแก้ไข
ได้ตรงกับปัญหาที่เกิดข้ึน 

 2.4 เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 

3. วิธีการติดตามและประเมินผล 

 3.1 การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ด าเนินงานตาม
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี
หรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้  
 3.2 การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
       3.2.1  การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  โดยพิจารณาจากความส าเร็จในการ
ด าเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ ส าหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการ
ประเมินผลความส าเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน  ที่มีต่อการด าเนินการในภาพรวมของ
โครงการ  และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน
โครงการนั้น ๆ ต่อไป 
        3.2.2  การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยพิจารณาจากความส าเร็จ
ในการด าเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และน าเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลต่อไป 

4. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยแบบ
รายงาน  3  แบบ ดังนี้ 
 4.1 แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  
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4.2 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 
 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือน ตุลาคม – ธันวาคม หรือ 
ไตรมาสที่ 1   

4.3 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง 
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

4.4 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 

เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหันนางามใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้  

1. จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม สามารถพิจารณาจากการติดตาม 
และประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่  

2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ 
ปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  

3. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการท างานของเจ้าหนา้ที่ ซึ่งเป็น 
ผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงาน สามารถบริหารงานให้ได้ตามเปา้หมายและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
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บทที่ 2 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

วิสัยทัศน์ 

  “หันนางามถ่ินน่าอยู่    พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน   สร้างงานชุมชน” 
พันธกิจ  (Mission) 

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ 

 2. ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ  เพ่ือพัฒนารายได้ของประชาชนอย่างยั่งยืน 

3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน   

4. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  โดยชุมชน/ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  ลดความซ้ าซ้อน  
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็วและเป็นธรรม 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม (G0als) 
๑. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๒. ประชาชนมีอาชีพที่ยั่งยืน 

๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

4. ประชาชนมีส่วนร่วม  ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕. ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ 

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Strategy) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

แนวทางท่ี  1  การจัดท าแผนแม่บทชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร 

ชุมชนทุกระดับ    

แนวทางท่ี  2  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ  ผลิตภัณฑ์ชุมชน         

แนวทางท่ี  3  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป 
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แนวทางท่ี  4  พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์และการตลาดแก 

สินค้าท่ีผลิตในชุมชน 

แนวทางท่ี  5  ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 

แนวทางท่ี  6  ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 

แนวทางท่ี  7  สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์  หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอ่ืนๆ 

แนวทางท่ี  8  การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางท่ี  9  ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

แนวทางท่ี  10  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

แนวทางท่ี  11  การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจและบริการการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น    

แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางท่ี  2  ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ          

  แนวทางท่ี  3  พัฒนาและดูแลรักษาที่สาธารณะ  เพ่ือเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน 

  แนวทางท่ี  4  การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

  แนวทางท่ี  5  การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 

  แนวทางท่ี  6  พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

แนวทางท่ี  7  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขต อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
  แนวทางท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางท่ี  2  พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 

แนวทางท่ี  3  สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชนสตรี  คนชรา  คนพิการ  และ  

                            ผู้ด้อยโอกาส 

แนวทางท่ี  4  เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
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แนวทางท่ี  5  แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

แนวทางท่ี  6  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  เด็ก  เยาวชน  ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

แนวทางท่ี  7  จัดระบบบริการทางการแพทย์แผนไทยและสาธารณะสุข 

แนวทางท่ี  8  ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย 

แนวทางท่ี  9  ส่งเสริมแลสนับสนุนการป้องกันแลควบคุมโรคติดต่อ 

แนวทางท่ี  10  ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อ 

แนวทางท่ี  11  สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น 

แนวทางท่ี  12  ส่งเสริมสนับสนุนการน าหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ 

แนวทางท่ี  13  การพัฒนา  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน   

                    ท้องถิ่น 

แนวทางท่ี  14  การพัฒนา  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทางท่ี  15  การประยุกต์ใช้อนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง 

แนวทางท่ี  16  การบริการประชาชน 

แนวทางท่ี  17  การส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมพุทธศาสนา  และศาสนาอ่ืนๆ 

แนวทางท่ี  2  ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญัญาท้องถิ่น  และปราชญ์ชาวบ้าน 

แนวทางท่ี  3  ส่งเสริมการจัดเทศกาล  และงานประเพณีที่ส าคัญของท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 
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บทที่ 3 

กำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหันนำงำม  อ ำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล ำภู 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม  ได้ด าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหันนางาม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการ  ต่าง ๆ ของ
ทุกส่วนราชการ   ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร  และน ามาสรุป
เป็นภาพรวมของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น  3  ส่วน  
ได้แก่ 
 1. การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  

2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

1. การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  

แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 

ไม่มี 

การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

 
 

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 

ไม่มี 

การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 1)  โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
  เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางให้ท้องถิ่นน าแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564)  มาใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561  ดังนั้น ในการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เป็นหลักในการพิจารณา  โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจ านวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
สามปี (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการด าเนินการในปีงบประมาณ 2561) เปรียบเทียบกับจ านวน
โครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ  รายจ่ายประจ าปี 2561 และแสดงข้อมูลการ
ด าเนินการและการใช้งบประมาณจริง  โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา    
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 

ค าชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาสี่ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
ทุก ๆ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 - 2 

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

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อ  องค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม  อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู 
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
   ไตรมาสที่  1  ( ตุลาคม  – ธันวาคม)   ไตรมาสที่ 2  ( มกราคม – มีนาคม ) 

   ไตรมาสที่  3  ( เมษายน – มิถุนายน)   ไตรมาสที่ 4  ( กรกฎาคม – กันยายน ) 
ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาส่ี ปี (พ.ศ. 2561-2564 )                                                                                                   
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

การ
พัฒนา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 

จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ 
โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงกา

ร 
ประมาณ 

1 1 27,690 - - - - - - - - 

2 - - 6 1,850,000 5 4,300,000 3 4,200,000 21 14,150,000 

3 13 1,543,196 16 17,827,682 14 18,552,682 12 16,627,682 55 54,551,242 

4 1 30,000 4 93,500 4 93,500 4 93,500 13 310,500 

รวม 15 1,600,886 26 19,771,182 23 22,946,182 19 20,921,182 83 65,239,432 

 

4. จ านวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (2557-2561) (ไม่ปรากฏโครงการ) 
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5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาส่ีปี ในปพี.ศ. 2561 

 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการที่เสร็จ จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1 6.67 - - 

2. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  

- - 7 10.45 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

13 86.66 55 82.09 

4. ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1 6.67 5 7.46 

รวม 
15 100 67 100 

 
6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศาสตร ์
งบปกติ ใช้งบประมาณครึ่งปีแรก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวน
เงิน 

ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1 27,690 1.73 27,690 1.73 - - 27,690 1.73 

2 - - - - - - - - 

3 1,543,196 96.40 1,543,196 96.40 - - 1,543,196 96.40 

4 30,000 1.87 30,000 1.87 - - 30,000 1.87 

รวม 1,600,886 100 1,600,886 100 - - 1,600,886 100 
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ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  พ.ศ. 2561 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไปแล้ว 

1. เบี้ยยังชีพส าหรับผู้พิการ  - - 60,000 654,400 
2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  - - 1,992,000 2,075,800 
3. โครงการต้านยาเสพติด  - - - - 
4. ค่าตอบแทนครูศูนย์เด็ก  - - 706,530 688,290 
5. อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - - 78,200 - 

 

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถกระจายท าโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความต้องการ
ของประชาชนมีมาก 

2. เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์การบริหารส่วนต าบลหันนางามได้รับการจัดสรรมีจ านวนน้อยลง  เงินอุดหนุนส่วน
ใหญ่ที่ได้รับจะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ท าให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการท าโครงการ 

3. โครงการเกินศกัยภาพมีจ านวนมาก  จึงไม่สามารถด าเนินการได้ท้ังหมดทุกโครงการ 
4. ประชาชนในต าบลขาดความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
5. การด าเนินงานจริงไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีเท่าท่ีควร 
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บทที่ 4 

โครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรในปี  พ.ศ. 2561  

(ครึ่งปีแรก 1  ตุลำคม 2560 – 31 มีนำคม  2561) 

  

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. โครงการประสานใช้เครื่องจักรกลของ อบจ.หนองบัวล าภู   งบประมาณ   27,690   บาท 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

2. โครงการจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา      งบประมาณ   145,800   บาท 

3. ครุภัณฑ์ส านักงาน (ส านักปลัด)      งบประมาณ   23,500   บาท 

4. ค่าอาหารเสริม (นม)        งบประมาณ   823,816  บาท 

5. อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน     งบประมาณ   26,960   บาท 

6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง      งบประมาณ   15,000   บาท 

7. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ     งบประมาณ   26,000  บาท 

8. โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก      งบประมาณ   30,000   บาท 

9. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในบ้านนาดี  หมู่ที่  5    งบประมาณ   100,000   บาท 

10.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเหล่าใหญ่  หมู่ที่  8   งบประมาณ   100,000   บาท 

11. วัสดุกีฬา         งบประมาณ   29,760   บาท 

12. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลหันนางาม    งบประมาณ   200,000   บาท 

13. โครงการขยายไหล่ทาง คสล. เส้นหน้า รพสต.หันนางาม   งบประมาณ   100,000   บาท 

14. โครงการอบรมศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา    งบประมาณ   100,000   บาท 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

15. งานบุญคูณลาน        งบประมาณ   30,000   บาท 
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บทที่ 5 

บทสรุป 

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

  

จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น        องค์การบริหารส่วนต าบล 
หันนางามได้ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ 2561  ตั้งแต ่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 
ถึงเดือน เมษายน  พ.ศ. 2561  ตามแผนยุทศาสตร์ จ านวนโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ 2561   จ านวน  
67 โครงการ สรุปรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด  1   โครงการ    

 ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด  -  โครงการ  

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนใน 
ท้องถิ่น  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด  13   โครงการ    

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด  1  โครงการ    

สรุปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ผลการด าเนินการโครงการที่ได้ด าเนินการ 
รวมทั้งหมด   15   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ   22.39     
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