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  บทที่ 1 

บทน า 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง เนื่องจาก
การติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้อง กับแผนงานที่ได้
วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง ในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท า
แผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ ด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบ
การท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความ  ต้องการของ
ประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หาก  ไม่สามารถบ่งชี้ถึง
ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม วัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็น เครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุง
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  

๑. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่
จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ โครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการ
ซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพ
ของวิธีการด าเนินงาน ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/
กิจกรรมไม่ได้รับ ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน 
เสียเวลา ใน การตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับ ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลัง  
ด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการ 
ติดตาม 

การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น ตัวชี้วัด
ว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้ หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้
จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง  และตัดสินใจในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง สามารถใช้การ
ติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้ หลายแนวทาง ดังนี้  

 ๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง  สามารถพิจารณาจากการติดตามและ  
ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ  ต้องการของ
ประชาชนหรือไม ่ 

 ๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ ปฏิบัติงาน
ของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่ 



๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผล  
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและ  ตัวชี้วัดที่
ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
   ๓.๑ เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่ อประชาชนและ 

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
  ๓.๒ เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
  ๓.๓ เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง และแก้ไขได้ 

ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น  
  ๓.๔ เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป  

๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
    ๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเสริมกลาง  จะต้องด าเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้  
         ๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ดังนี้  
            (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
            (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  
            (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง  ประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ แต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย อย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

            ได้ก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้  
            ๑. ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) ตามแนวทางการ 

พิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  ๐๘๑๐.๒/ว 
๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน แผนพัฒนาสามปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้ว เสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

             ๒. ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา ประจ า ปีงบประมาณ ๒๕62 
และ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา  

 3. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
                 3.1 ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระเบียบในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้  
                       (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเสริมกลาง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ โดยมี 
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม 



                      (๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้ แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบที่ ๓/๑ 
แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

                      (๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตาม 
และประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)  

                  3.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผล วธิีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้  
                      (๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  
                      (๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้          

รายไตรมาส (๑) ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕63 ) (๒) ไตรมาสที่ ๒ ( เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕
64) (๓) ไตรมาสที่ ๓ ( เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕64) (๔) ไตรมาสที่ ๔ ( เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕64 ) 
ระยะ ๖ เดือน (๑) เดือน ตุลาคม ๒๕64 – มีนาคม ๒๕65 (๒) เดอืน เมษายน – กันยายน ๒๕65  

                     (๓) ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการ
จริง ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  
หรือไม ่

                      (๔) สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ 3.๑ (๒)  
                      (๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ 3.๑ (๒)  
                      (๖) เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน  
                      (๗) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  
                  3.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา แบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและประเมินผลด้วย  
ระบบ e-laas (www.dla.go.th) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


ส่วนที่  2 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง 

2.1 วิสัยทัศน์   

 “ องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง  มุ่งพัฒนาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี  ชุมชนมีความ
เข้มแข็งและมีส่วนร่วม สืบสานประเพณีอันดีงาม 

พันธกิจ  (Mission) 
  -  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานให้ได้คุณภาพมาตรฐานและขยายให้ทั่วถึง 
  -  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ปลอดมลพิษ และสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ 
  -  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข  มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง  พัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึง
ทุกสถานศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป  และชุมชนมีความเข้มแข็ง  
  -   พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และ
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึงและเพียงพอ 
  -  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ  ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้-สถานที่ปฏิบัติงาน ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในกิจการท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 
1) ประชาชนมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐาน 

  2) ต าบลเสริมกลางมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
  3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  4) ประชาชนมีอาชีพมีแหล่งน้ าที่เพียงพอและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
  5) องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลางเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 

 
   เป้าประสงค์โดยรวม  

1.  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการผลิตจากการเกษตรในชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ 
2. โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการได้มาตรฐาน 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และการสงเคราะห์ต่างๆเพ่ือให้  
    มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
5. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บุคลากรขององค์กรได้รับการพัฒนาและมี  
    ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน  
7. การจัดการศึกษา ควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และการ 
    ท่องเที่ยว  
8. การด าเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 



 
2.2 ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านการพัฒนาสังคม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 

 
2.3 เป้าประสงค์ 

  1) ประชาชนมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐาน 
  2) ต าบลเสริมกลางมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
  3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  4) ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
  5) อบต.เสริมกลางเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

2.4 ตัวชี้วัด 
1) ร้อยละถนน รางระบายน้ า ท่อ และ สะพาน ที่ได้มาตรฐาน 
2) ร้อยละสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3) ร้อยละพ้ืนที่ที่ไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุม 
4)ร้อยละของประชาชนที่มีจิตส านึกและมีความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
5) ร้อยละของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน 
6) ร้อยละของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการพัฒนา 
7) ร้อยละของจ านวนประชาชนต าบลเสริมกลางที่ได้รับการศึกษา 
8) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
9) ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพดี 
10) จ านวนชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 
11) ร้อยละของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ 
12) ร้อยละของครัวเรือนยากจน 
13) ร้อยละของสินค้าท้องถิ่นได้กระจายภายในท้องถิ่น 
14) จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม 
15) ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
16) ร้อยละเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน 
 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
1) ร้อยละระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
2) ร้อยละของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
3) ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4) ร้อยละของประชาชนที่มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 



5) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  
6) ร้อยละเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้                                 

 
 2.6 กลยุทธ ์
  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 
   1.1 ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน รางระบายน้ า ท่อ และสะพาน 
   1.2  ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูโภค สาธารณูปการ และพัฒนาแหล่งน้ าการเกษตร 

1.4 ด้านการไฟฟ้าสาธารณะ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกลยุทธ์ 

2.3 ด้านการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2.4 ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมประกอบด้วยกลยุทธ์ 
3.7 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ

ผู้ด้อยโอกาส 
3.8 ด้านการศึกษา 
3.9 ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.10 ด้านการป้องกันรักษาส่งเสริมอนามัยของประชาชน 
3.11 ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
3.12 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
 4.1  ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
 4.2  ด้านการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 
 4.3  ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
 5.1  ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 5.2  ด้านการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฎิบัติงาน 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

9. ประชาชนไดรับการพัฒนาและตอบสนองปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างทันท่วงที 
10. ประชาชนต้องได้รับบริการงานด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุมทั่วถึง และได้

มาตรฐาน 
11. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างความสุขทั้งกายและใจ ให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่ต าบลเสริม

กลาง 
12. พัฒนา และส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนเกิดความเข้มแข็งต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
13. พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
14. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนโดยใช้ทุนของชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
15. เพ่ิมศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สามารถบริการสาธารณะแก่ประชาชน

ได้ครอบคลุมและทั่วถึง 
16. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลงานขององค์กร 



บทท่ี  3  

การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง 

………………. 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง ได้ด าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสริมกลาง ประจ าปีงบประมาณ  2564 ในไตรมาส 1 ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม2563  ถึง วันที่ 
31 มีนาคม  2564  โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณ
และเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเสริมกลาง ดังนี้ 
 

แบบที่  1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ค าชี้แจง ; เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่  1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   



 
สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่  2 

(ระหว่างวันที่  1 เมษายน 2564– 30 กันยายน  2564) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวนโครงการ งบประมาณ(บาท) 

 
 ปรากฏใน

แผน 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่
ด าเนินการ 

กันเงินกรณีไม่
ก่อหนี้ผูกพัน 

เบิกจ่ายแล้ว ก่อหนี้
ผูกพัน 

ไม่ก่อหนี้
ผูกพัน 

1. โครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค 95 6 - 
 

- 
 

- 
 

1,762,300 - 
 

- 
 

2. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

34,000 - 
 

- 
 

3. ด้านสังคม 87 4 - 
 

- 
 

- 
 

8,801,667.44 - 
 

- 
 

4. ด้านเศรษฐกิจ 9 - - 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

- 
 

5. ด้านบริหารและพัฒนาองค์กร 9 - - 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

- 
 

รวม 205 11 - 
 

- 
 

- 
 

10,597,967.44 - 
 

- 
 

 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่  2 

(ระหว่างวันที่  1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน  2564) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ แหล่งเงิน เจ้าของงบประมาณ งบประมาณที่ 
อนุมัติ 

งบประมาณที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
 

1 โครงการก่อสร้างฝานคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ทุ่งเก้าม่วง)  ม.4 บ้านเหล่ายาว 

   งบประมาณ กองช่าง 284,000 283,000 เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ 
1,000 

2 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง โดย
วางเรียงหินในกล่องแกเบียน บ้านกิ่วห้วย
เบิก หมู่ที่ 2 

งบประมาณ กองช่าง 459,000 458,000 เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ 
1,000 

3 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
บ้านกิ่วห้วยเบิก หมู่ที่ 2 

งบประมาณ กองช่าง 459,000 458,000 เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ 
1,000 

4 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาออก
ก าลังกาย บ้านศรีลังกา หมู่ที่ 5 

งบประมาณ กองช่าง 
  

126,000 123,000 เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ 
3,000 

6 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง 
บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3  

งบประมาณ 
 

กองช่าง 488,000 435,300 เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ 
52,700 

 
7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกิ่วห้วย

เบิก หมู่ที่ 2 
งบประมาณ กองช่าง 140,000 139,000 เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ 

1,000 
 

 
 



2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/สาธารณูปโภค 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ แหล่งเงิน เจ้าของงบประมาณ งบประมาณที่ 

อนุมัติ 
งบประมาณที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
 

1 
 

โครงการก่อสร้างฝายผสมผสานหมู่ที่ 1-
6,7,9 

งบประมาณ ส านักปลัด 35,000 34,000 เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ 
1,000 

 
 
 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ แหล่งเงิน เจ้าของงบประมาณ งบประมาณที่ 

อนุมัติ 
งบประมาณที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
 

1 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 
 

ส านักปลัด 5,270,400 เบิกจ่ายงวด 1  
2,545,900 

คงเหลือ 
2,724,500 
เบิกจ่ายงวดนี้ 
2,481,400 

 

เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ  
243,100 

2 โครงการเบี้ยยังชีพเอดส์ งบประมาณ 
 

ส านักปลัด 102,000 เบิกจ่ายงวด 1  
50,000 
คงเหลือ 
52,000 

เบิกจ่ายงวดนี้ 
51,000 

 

เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ  
1,000 

 



 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ แหล่งเงิน เจ้าของงบประมาณ งบประมาณที่ 

อนุมัติ 
งบประมาณที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
 

3 โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ  งบประมาณ 
 

ส านักปลัด 2,592,000 เบิกจ่ายงวด 1  
1,161,600 

คงเหลือ 
1,430,400 
เบิกจ่ายงวดนี้ 
1,150,400 

เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ  
280,000 

4 โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

งบประมาณ ส านักปลัด 289,000 289,000 - 

5 โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน 

งบประมาณ ส านักปลัด 504,100 เบิกจ่ายงวด 1  
142,443.84 

คงเหลือ 
361,656.16 
เบิกจ่ายงวดนี้ 
281,923.60 

เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ 
79,732.56  

       
ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ แหล่งเงิน เจ้าของงบประมาณ งบประมาณที่ 
อนุมัติ 

งบประมาณที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
 

6 โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันในโรงเรียน งบประมาณ 
 

ส านักปลัด 951,000 
โอนเพิ่ม 4,000 

รวม  955,000 

เบิกจ่ายงวด 1  
545,000 
คงเหลือ 

406,000 
เบิกจ่ายงวดนี้ 
392,000 

เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ  
18,000 



  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ (ไม่มีการเบกิจ่ายงบประมาณ) 
ล าดับ

ที ่
ชือ่โครงการ แหล่งเงิน เจ้าของงบประมาณ งบประมาณที่ 

อนุมัติ 
งบประมาณที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
 

 
 

      

 

2. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร (ไมม่กีารเบิกจ่ายงบประมาณ) 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ แหล่งเงิน เจ้าของงบประมาณ งบประมาณที่ 

อนุมัติ 
งบประมาณที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
 

 ---      
 
 
 
 
 
 


