
 

 

 
 
 
 

 
    

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 

…………………………………… 
 

  อาศัยอ านาจตามความนัยข้อ 30 (5) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 รายงานผลและ
เสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
      

ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561         
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 การใช้จ่ายงบประมาณและผลด าเนินงาน         
เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้     
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   
                        

ประกาศ ณ วันที่  28 เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕65     
 
 
 
 

(นายเศรษฐสิริ  ค าคนซื่อนิธิศ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ส่วนที่ 1   
บทน า 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย     
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด  มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่     
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสีชมพู สภาพพ้ืนที่และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้      
และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสี ยใน
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย
ประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนด         
เป็นวัตถุประสงค์ได้  ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ   
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล       
สีชมพูหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงาน      
ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู          
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลสีชมพูเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย 

  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  
  5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
ต้องด าเนินการให้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา ดังนี้ 
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  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วง
เวลาที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู        
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ดังนี้ 
     2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และเขตเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร  มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
               2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามจากงาน จากข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
      2.3 ก าหนดการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ และขั้นตอน
ที่ได้ก าหนดก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละโครงการ
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
     2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะที่
ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิค ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตาม โดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
      2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลสีชมพู เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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      2.7 การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากการรายงาน
สรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลสีชมพู 
 3. การรายงานผล 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู มีอ านาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสีชมพู เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู และ
คณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ 
ทุกปี 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเทคนิควิธีการที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตาม
ผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้  เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศฯคติมาตราส่วนประมาณค่า 
และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้แก่ แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ และแบบสังเกตการณ์ เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสีชมพูรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไป
ทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  
ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
      1.1 กรอบเวลา (time and timeframe) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
  1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสีชมพู อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
  2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา  
ทุกครั้ง 
  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ภายในวันที่ 15 ธันวาคม เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูเสนอ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

     1.2 ความสอดคล้อง (relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการต่างๆ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
สีชมพู 

     1.3 ความพอเพียง (adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล 
ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูมาปฏิบัติงาน 

     1.4 ความก้าวหน้า (progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
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1.5 ประสิทธิภาพ (efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต

หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ซ่ึง
สามารถวัดได้ใน เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

1.6 ประสิทธิผล (effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต   
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่
ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล  

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 

ก าหนด ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ

ประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
 2) เครื่องมือ 
 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมาย เพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือ
ควบคุมความผันแปรของโครงการ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 

 2) การส ารวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต 
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  วิธีการที่ 1 จะใช้รูปแบบประเมินผลโครงการ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ข้อมูล/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ผลการ
ด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ (เปรียบเทียบเป้าหมายกับผลที่ได้รับ) การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานโครงการ แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ 
  วิธีการที่ 2 การรายงานความก้าวหน้าและก าหนดในเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
  เป็นการใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ในการรายงานผลเรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณว่ามีการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณไปเท่าไหร่ในปีงบประมาณนี้ 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
 



 

 
 

6 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด  คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสีชมพูเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลสีชมพู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมนิผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ค าชี้แจง :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและ
รายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณา                   
      ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพการ   
      พัฒนาท้องถิ่น 

  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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แบบที ่๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง :  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินงาน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนธันวาคมของทุกปี       

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
2.  รายงานผลการด าเนินงาน 

 (    )  ครั้งที่ 1  (ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การ จัดเวทีประชาคม       
การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่บรร จุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  
  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

18 3,035,000 24 5,809,000 143 110,310,100 111 146,652,616 30 71,588,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
    การเกษตรเป็นมิตรกับ  
    สิ่งแวดล้อม 

6 260,000 6 260,000 6 260,000 11 2,760,000 12 3,010,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    ด้านคุณภาพชีวิต 

58 7,512,500 67 7,557,500 71 8,087,500 74 7,997,500 71 8,157,500 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม 

5 230,000 5 230,000 5 230,000 5 230,000 5 230,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    ด้านการเมืองการบริหาร 

11 1,886,000 14 2,306,000 29 3,201,000 33 3,136,000 27 2,881,000 

รวม 98 12,923,500 116 16,093,200 254 122,088,600 234 160,776,116 145 85,866,500 
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4. การจัดท างบประมาณ     
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564  เมื่อวันที่  24 กันยายน 2563 โดยมีโครงการที่บรรจุใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 62 โครงการ งบประมาณ 16,494,763 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 20 7,075,300 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2 30,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 27 9,108,463 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 20,000 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 11 261,000 

รวม 62 16,494,763 
 
 

5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564   

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ทีมี่การเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  16 43.24 - - - - 3 100 11 61.11 27 49.0

9 
2. การพัฒนาด้านการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 0 0 - - - - - - - - 0 0 

3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
16 43.24 - - - -   3 16.67 19 34.5

5 
4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 - - - - - - - - 0 0 
5. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 5 13.51 - - - -   4 22.22 9 16.3



 

6 
รวม 37 100 - - - - 3 100 18 100 55 100 
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6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2564   

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
โอนตั้งราย 
การใหม่ 

เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง  
    พ้ืนฐาน 

2,398,224.81 49.08 1,715,404 87.44 498,000 100 7,536,000 99.60 12,147,628.81 81.46 

2. การพัฒนาด้านการเกษตร 
    เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- - - - - - - - - - 

3. การพัฒนาด้านคุณภาพ 
    ชีวิต 

2,402,551.40 49.17 - - - - 30,000 0.40 2,432,551.40 16.31 

4. การพัฒนาด้าน  
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม 

- - - - - - - - - - 

5. การพัฒนาด้านการเมือง 
    การบริหาร 

85,121 1.74 246,400 12.56 - - - - 331,521 2.22 

รวม 4,885,897.21 100 1,961,804 100 498,000 100 7,566,000 100 14,911,701.21 100 
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7. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  โอนตั้งรายการใหม่ และจ่ายขาดเงินสะสม  โดยได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 55 โครงการ 
จ านวนเงิน 7,604,002.74 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครง 
การ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 27 12,147,628.81 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 0 0 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 19 2,432,551.40 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 9 331,521 

รวม 55 14,911,701.21 
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8. สรุปรายละเอียดโครงการพัฒนาที่เบิกจ่าย ปี 2564 ตั้งแต่วันที่ (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) 
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ชื่อโครงการ เบิกจ่าย (บาท) 
    1) โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักน้ า หมู่ที่ 1 199,171 
    2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 1 สายไปวัดถ้ าช้าง 230,000 
    3) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายพะเนตรศักดิ์ วังทะพันธ์ หมู่ที่ 2 189,000 
    4) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไปหอประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 232,000 
    5) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเดชศักดิ์ดา ปัชญารัตน์ หมู่ที่ 2 98,761.50 
    6) โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองปู่ตา หมู่ที่ 2 121,000 
    7) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท้ายหมู่บ้านไปห้วยวังบาก หมู่ที่ 3 124,000 
    8) โครงการวางท่อระบายน้ า คลส.และบ่อพักพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 3  126,822 
    9) โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนางสมพร 298,000 
    10) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ 4 149,000 
    11) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 124,000 
    12) โครงการวางท่อระบายน้ า คลส.และบ่อพักพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 4  147,582 
    13) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 4 206,000 
    14) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองหญ้าปล้องไปดอนพรมลิน หมู่ที่ 5 110,000 
    15) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายดอนพรมลินถึงบ้านหนองหญ้าปล้อง 178,000 
    16) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท้ายหมู่บ้านไปหนองบัว หมู่ที่ 6 120,000 
    17) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไปหนองบัว หมู่ที่ 6 95,000 
    18) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.และบ่อพักพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. 
          หมู่ที่ 7 

120,000 

    19)  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสีชมพู ถึงบ้านสะพานสูง 168,000 
    20) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1-7  (จ่ายขาดเงินสะสม) 498,000 
    21) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอนาแก 701,292.31 
    22) โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในที่ท าการ อบต. 79,000 
    23) โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในที่ท าการ อบต. 297,000 
    24) โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าชั่วคราว (ฝายแม้ว) หมู่ที่ 1                          
          (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

75,000 

    25) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสีชมพู-อ่างเก็บน้ าห้วยวังม่วง หมู่ที่ 1 785,000 
          (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  
    26) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสีชมพู-อ่างเก็บน้ าห้วยวังม่วง หมู่ที่ 1  
          (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 6,336,000 
    27) โครงการขุดลอกห้วยวังบาก หมู่ที่ 2 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 340,000 
  

รวม  27  โครงการ  เป็นเงิน  12,147,628.81  บาท  
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(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ เบิกจ่าย(บาท) 
          -ไม่มี  

รวม  0  โครงการ 0 บาท  
 
 
       (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

ชื่อโครงการ เบิกจ่าย(บาท) 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
     1) โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต าบลสีชมพู 12,500 
     2) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 35,237 
     3) โครงการพ่นหมอกควันและรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 1,508 
     4) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 55,000 
     5) เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ 
         ด้านสาธารณสุข 

140,000 

     6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 53,900 
     7) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.) 341,480 
     8) อาหารเสริม (นม) 501,418.40 
     9) ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 130,900 
     10) อุดหนุนอาหารกลางวัน 748,000 
     11) โครงการประเพณีลอยกระทง 115,275 
     12) โครงการแข่งขันกีฬาต าบล (กีฬาต้านยาเสพติด) 98,090 
     13) โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะ 9,690 
     14) ผ้าคลุมเต็นท์ 27,000 
     15) วสัดุกีฬา 34,653 
     16) กระจกโค้งจราจร 24,500 
     17) เครื่องขัดพ้ืน 15,900 
     18) เครื่องพ่นหมอกควัน 57,500 
     19) DLTV ขัวสูง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 30,000 

รวม 19 โครงการ  เป็นเงิน 2,432,551.40  
 

 
 (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ เบิกจ่าย(บาท) 
          -ไม่มี  

รวม  0  โครงการ 0 บาท  
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 (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

 

ชื่อโครงการ เบิกจ่าย 
(บาท) 

    1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่          
        ของ อปท.ระดับอ าเภอ 

26,000 

    2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 19,800 
    3) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต      
        ในหน่วยงาน 

20,445 

    4) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ         
        อบต.สีชมพู 

11,000 

    5) เครื่องปรับอากาศ 194,400 
    6) โครงการส ารวจเอกสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือด าเนินการตาม พรบ.ภาษี  
        ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 

7,876 

    7) โทรศัพท์มือถือ 3,000 
    8) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 38,000 
    9) เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 11,000 

รวม  9  โครงการ  เป็นเงิน  331,521  บาท  
รวมทั้งหมด  55 โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 14,911,701.21  
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แบบที่ 3 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู   
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  30 กันยายน 2564  
 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ.2564 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 111 27 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 11 0 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 74 19 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 0 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 33 9 

รวม 234 55 
 
 

สรุป  จากยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ปรากฏโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี 
พ.ศ. 2564 จ านวนทั้งสิ้น 234  โครงการ  ปรากฏโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูได้ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 55  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 18 90 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 18 90 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 49 82 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 9 90 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 8 80 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 9 90 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 4 80 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 4 80 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 3 60 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 4 80 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 4 80 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 4 80 

รวมคะแนน ๑๐๐ 85 82 
 
 สรุป ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ใช้ความสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และน าประเด็นปัญหาจัดท าแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้านโดยให้เกิดความ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 
ซึ่งต้องน าไปสู่วิสัยทัศน์ให้บรรลุเป้าหมายในอนาคตอย่างชัดเจน ต้องแสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจและ
สิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ และให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้นส่งผลให้เกิดความชัดเจนในส่วนของ
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
สีชมพู เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เกิดศักยภาพในพ้ืนที่และน าไปสู่ผลส าเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่
ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 9 90 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 10 100 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 8 80 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 9 90 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 52 87 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 4 80 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 5 100 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การ 
            ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) 5 100 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 4 80 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ 
            แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๕) 4 80 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 4 80 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 4 80 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ 
            ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 4 80 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ 
            โครงการ) 

(๕) 5 100 

     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 4 80 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
              และผลคาดว่าที่จะได้รับ 

(๕) 5 100 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 4 80 
รวมคะแนน ๑๐๐ 84 87 

 
 สรุป ความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา การก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ การก าหนดเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
และงบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงกร) มีคะแนนสูงสุดเพราะการด าเนินโครงการ
มีการก าหนดเป้าหมายมีความชัดเจน การตั้งงบประมาณถูกต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายโครงการ 
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559    
ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
 แบบที่ 1 แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานในภาพรวม 
เครื่องมือที่ใช้ มีดังนี ้
 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 แบบที่ 3/4 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการ 
5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 5.1 เชิงปริมาณ (Quantity) 
  การด าเนินงานในปี พ.ศ.2564 มีโครงการที่ด าเนินการทั้งหมด จ านวน 55 โครงการ พบว่า
มีการด าเนินโครงการน้อยกว่าที่ตั้งไว้  ในปีงบประมาณต่อไปให้มีการด าเนินการโครงการเพ่ิมข้ึน 
 5.2 เชิงคุณภาพ (Quality)  
  มีการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์  ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินการ
โครงการท าให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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 5.3 ค่าใช้จ่าย (Cost) 
  การด าเนินงานด้านงบประมาณ  โครงการมีการตั้งงบประมาณตามราคาท่ีก าหนดตามราคา
กลางและตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ท าให้การด าเนินโครงการถูกต้องตามหลักการประมาณราคาและความ
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 5.4 เวลา (Time) 
  การด าเนินโครงการบางโครงการไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนดในแผนการด าเนินงานประจ าปี 
เนื่องจากงบประมาณยังไม่มีในการด าเนินโครงการ ในปีงบประมาณต่อไปต้องจัดโครงการในช่วงเวลาที่
เหมาะสมและงบประมาณมีเพียงพอในการด าเนินการโครงการ 
 5.5 การได้รับประโยชน์ 
  การด าเนินโครงการประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการในแต่ละโครงการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 5.6 การวัดผล 
  การวัดผลการด าเนินงานโครงการตามตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและเม่ือมี
การด าเนินโครงการใช้วิธีวัดผล เช่น การวัดขนาดของถนนตามเป้าหมาย การวัดความพึงพอใจของประชาชาชน
ในการด าเนินโครงการ 
 5.7 ผลกระทบ (Impact) 
  ................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 111 27 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 11 0 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 74 19 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 0 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 33 9 

รวม 234 55 
 

สรุป  จากยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ปรากฏโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เฉพาะปี พ.ศ. 2564 จ านวนทั้งสิ้น 234  โครงการ  ปรากฏโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูได้
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 55  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  23.50 ของโครงการทั้งหมด 

 
 

 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซ้ าซ้อน 
  (2) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น และ
ประชาชนมองว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการที่เสนอได้ทันท่วงที 
  (3) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก
และบางเรื่องอาจท าไม่ได้ 
 2.2 ข้อสังเกต  
  (1) จากปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) 19) ท าให้การด าเนินงานชะลอไม่
เป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 
  (2) จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีจ านวนมาก ซึ่งไม่
สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม 
  (3) ตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการ ยังไม่เพียงพอและบาง
รายการมากเกินไป ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่ 
  (4) ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะน ามาบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ยังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ท าให้โครงการที่ถูกเสนอมามี
จ านวนมากกว่างบประมาณในการด าเนินการ 
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  (5) งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อ
ความต้องการของประชาชน จึงท าให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสาร นอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่ประชุมซึ่งก็
ไม่ได้น าข้อมูลมาแจ้งให้กับประชาชนได้ทราบ 
  (6) ขาดการบูรณาการกับหน่วยงานหรือภาคอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  (7) ขาดบุคลากรในการด าเนินงานกับภารกิจตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 
  (8) ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัวท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการท างาน 
 2.3 ข้อเสนอแนะ 
  (1) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
  (2) ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 
  (3) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนใน
ท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น 
  (4) จัดให้มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ทั่วถึง
ทุกหมู่บ้าน 
  (5) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา ความ
ต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการจัดน าปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (6) สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูได้รับจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มากเกิน
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการ จะท าให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมิน
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นเอง 
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
อยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด ร่วมกันท า 
รว่มกันรับผิดชอบ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และ
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อไป 
 2.4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (1) ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพ่ือให้ชุมชนได้พ่ึงพาตนเองมากขึ้น 
  (2) ด้านสังคม ควรมีการพัฒนาด้านศักยภาพด้านการจัดท าแผนงาน การจัดท าโครงการ  
ด้านส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้าน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และควรมีแผนงานหรือโครงการ
ด้านการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าชุมชน แผนการขุดลอกแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคในชุมชน  โดยมี 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพ่ีเลี้ยง ควรมีมีแนวทางในการพัฒนาการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการปลูกป่าชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของต าบลสีชมพู 
แม้ยังไม่มีปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ก็ไม่ควรละเลยในเรื่องนี้ควรมีแผนเฝ้าระวังบ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อมและป่าชุมชนด้วย 
  (3) จ านวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมามีมากกว่างบประมาณที่จัดสรรให้ ควรท าความเข้าใจ
อธิบายถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีทรัพยากรที่จ ากัดทางด้านงบประมาณ 
  (4) โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่เป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ 
เช่น โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่างๆ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะ
สามารถด าเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงล าดับความส าคัญของโครงการ ให้ค านึงถึงสภาพ
ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือเสนอเฉพาะโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนก่อน 
  (5) การด าเนินโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนลูกรัง ควรท าในช่วงฤดูแล้ง เพราะหาก
ด าเนินการโครงการในช่วงฤดูฝนถนนเสียหาย 
  (6) การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้หมู่บ้านติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
หมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านอาจไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจเป็นเพราะ
ประชาชนไม่มีเวลาที่จะอ่าน จึงขอให้ประสานผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ประกาศตามหอกระจายข่าวหมู่บ้านในส่วน
ของแผนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านของตนด้วย 
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