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(รอบเดือนธันวาคม  (ตุลาคม 2563  -กันยายน  2564)  
……………………………………. 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ฉบับที่ 2  พ.ศ.2559   ข้อ 13   “การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น        
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด   ได้ด าเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด   ประจ าปี 2564  รอบเดือนธันวาคม (  ตุลาคม2563 -กันยายน 2564)  
ตามรายงานและความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยอด
ชาด เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านการรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด 5  เมื่อวันที่  กุมภาพันธ์ 
2565 
  เพ่ือให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี    
พ.ศ.2564  รอบเดือนเมษายน  ( ตุลาคม2563–   กันยายน  2564)  เสร็จสิ้นตามระเบียบฯ ขั้นตอน จึงออก
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ  ณ วันที่        กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕65 
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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  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ     
ทุกปี     

 
 เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด    จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ยอดชาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 ถึง 
กันยายน       พ.ศ. ๒๕๖4) ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
                   แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด 

  ธันวาคม  2564 
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    ส่วนที่ 1 

 
การบทน า 

 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ  ตามอ านาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การ
ตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด”   แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี   ทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการ
หนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   

 
การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้
อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  
สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผล
ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง      
 
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด  เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 

๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 



 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให่มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมี ลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

 
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนที่  ๑  แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
 

 



 

ขั้นตอนที่ ๒   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

 

ขั้นตอนที่ ๓   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

 

  ขั้นตอนที่ ๔   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)   

  

ขั้นตอนที่ ๕   ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)    พ.ศ.๒๕๕9 ข้อ ๑๔ (๕)   
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ขั้นตอนการด าเนนิการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 

 
 
 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด  ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยอดชาด   โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย
และคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

-  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 าหนดกรอบและแนวทางในหาร

ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
 (๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง     
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น 
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(๔)  ความก้าวหน้า     
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์  (  การส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาของชุมชน  

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  (ส่งเสริมการรณรงค์การ

ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
อาชีพ จัดหาแหล่งน  าเพื่อการเกษตรให้เพียงพอและท่ัวถึง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่   (ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม  ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ปรับปรุง ซ่อมแซม ปรับปรุง จัดหาแหล่งน  าเพ่ืออุปโภค บริโภค  
ปรับปรุง ซ่อมแซม คลองระบายน  า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหลงท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (สนับสนุน ฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของชุมชน ปรัปรุง
ภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร    ( ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น  ส่งเสริม ปรับปรุงองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพในการบริการประชาชน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข   ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานด้านสาธารณสุข การควบคุม
และการป้องกันโรคติดต่อ  สนับสนุนงบประมาณในด้านสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ทาง
การแพทย ์

 (๕)  ประสิทธิภาพ   
        ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

 (๖)  ประสิทธิผล     
        ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   

(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต     
        ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา

จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ 
       (๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ   
        เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่ 
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ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  ประการ  
ดังนี้ 

  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล  
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็น
รายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้ 
    (๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   

เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์
ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็น

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริง
หรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือ
ตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่  

วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูล
มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   
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(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการ

ด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
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    ส่วนที่ ๒ 

 
การพฒันาวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

   กาพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด 
2.1 วิสัยทัศน์ 
         วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด 
“ การเกษตรรุ่งเรือง  บ้านเมืองน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีพลานามัยที่สมบูรณ์” 
2.2  ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาต าบลยอดชาด 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ -ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาของชุมชน 
-ส่งเสริมด้านการแข่งขันกีฬา นันทนาการ 
-อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-ด าเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน 
-ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
-จัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและ 
อุตสาหกรรมการเกษตร 

-ส่งเสริม รณรงค์การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
-ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
-ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ 
-จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอและทั่วถึง 
-สนับสนุนการผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ -ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม 
-ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
-ปรับปรุง/ซ่อมแซม/จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค 
-ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม คลองระบายน้ า 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-ฟ้ืนฟู/อนุรักษ์/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของชุมชน 
-ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ 
การบริหารจัดการองค์กร 

-ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
-พัฒนา ปรับปรุง องค์กรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข -ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานด้านสาธารณสุข การควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ 
-สนับสนุนงบประมาณในด้านสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 



 

-สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
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2.3 เป้าประสงค์ 
  1. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างทั่วถึง 

 2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ พัฒนาด้านการศึกษาของ 
    ประชาชนสืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

  3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4. ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
  5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  6. ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

  2.4 ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนระบบอุปโภค-บริโภคท่ีได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
2. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะเพ่ิมข้ึน  
3. จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น  
4. จ านวนครัวเรือนที่เข้าถึงระบบบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน 
5. ร้อยละของเด็กนักเรียนที่ได้รับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 
6. ร้อยละของกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
7. จ านวนกิจกรรม/การด าเนินงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนาฝีมือ  
9. ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่มีความรู้ ความสามารถ 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
- ร้อยละ 60 ในปีแรก 

 2.6 กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบการเกษตร  ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุง 
บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

 2.  ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข  ให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาค 
  ส่วน 

4. พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดความม่ันคงและปลอดภัย 
5. ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยกระดับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้ทันสมัยสอดคล้อง กับหลักธรรมาภิบาลและ 
 ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและผู้มาเยือนอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพ่ือการเกษตร 



 

 
 
 

    ส่วนที่ 3 
 
 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยอดชาด 
 

    การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 ถึง  กันยายน .ศ. 
๒๕๖3) ด าเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ   

(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคม ของทุกปี   

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด  เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลยอดชาด    จึงได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของต าบลยอดชาด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  รอบเดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 ถึง  กันยายน  ๒๕๖3) ขึ้น   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 ข้อ 28  ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง     จ านวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 

(โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้) 
1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน  และภายใน
เดือนธันวาคม ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลยอดชาดได้รับ  การแต่งตั้งจาก 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด ตามค าสั่งที่       /2561 เมื่อวันที่     ธันวาคม  2561  ซ่ึง
คณะกรรมการประกอบด้วย 

           เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๙  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลยอดชาด ประกอบด้วย 
   (๑) นายวินัย  อินธิราช  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่ ๓  กรรมการ 
   (๒) นายถนอม  อินธิราช  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่ ๓  กรรมการ 
   (๓) นายบุญทอม  ลาสา  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่ ๓  กรรมการ 
   (๔) นายทีระพงษ์  เชื้อวังค า ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
   (๕) นายสังเวียน  วันนาพ่อ ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
   (๖) นายธนูชัย จันทร์ชนะ  ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
   (๗) นายไพบูลย์  ทัศคร  ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
   (๘) นายนรชัย พรหมพิมพ์ ปลัด อบต.   กรรมการ 

(9) นางอุลัยพร เสนาค า  รองปลัด อบต.   กรรมการ 
(10)นายอนันทศักดิ์  แสนสุริวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 

   (11) นางกรกมล  ใยพันธ์  ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
   (12) นายปรีดี  ด าค า  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ กรรมการ 
   (13) นายพิคเนต  แสนสุริวงค์ หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการ 
   (๑4) นายชั่ง  แสนสุริวงค์  ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ 
   (๑5) นายปัญญา ยะตะโคตร   ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
   (16) นางเนตรนภา ห่อหุ้มดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 
    
   ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลชาดมี
อ านาจหน้าที่  ดังนี้   
  (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๓)  รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นและเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยหว่าสามสิบวัน 
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  (๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 
    

 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด  
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   
 

1. ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

2. สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
3. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
4. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

การก ากับการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด อ.ยอดชาด จ.นครพนม 

ประเด็นการประเมิน มี 
การ

ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์       การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง   
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  ประจ าปี  2564 
รอบเดือนธันวาคม  (กันยายน  2563-ตุลาคม 2564) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด  อ.ยอดชาด  จ.นครพนม 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   และเพิ่มเติม 
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565 

โครงการ งบประมาณ 
1. ด้านการพัฒนาทัพยากรมนุษย์ 183 57,479,200 
2. ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม
การเกษตร 

27 13,980,000 

3. ด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 90 13,972,900 
4. ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

15 1,690,000 

5. ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
องค์กร 

62 40,913,000 

6.ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข 147 17,222,700 
รวม 524 145,257,800 
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ตารางท่ี 2  จ านวนโครงการและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
  

 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

จ านวน
โครงการ    

 ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ      

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน 
 งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ 
    1.1 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา
ของชุมชน 
1.2.แนวทางกี่พัฒนาสังคม สวัสดกิาร การ
สังคม สงเคราะห? ประเพณี วัฒนธรรม 

 
4 
 

4 
 

 
19.75 

 
9.75 

 

 
2,949,203 

 
360,000 

 

 
19.48 

 
1.72 

 

 
กองการศึกษาฯ 

รวม 8 19.50 3,209,203 21.20  

2. ด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
2.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.2การสงเคราะห์ครชรา คนพิการ 
ด้อยดอกาศ และผู้ติดเชื้อเอดส์ 
2.3การพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัคคร
ป้องกันภับฝ่ายพลเรือน 
 
     

 
25 

 
1 
 

1 
 

 
60.98 

 
2.44 

 
2.44 

 

 
3,232,600 

 
8,023,400 

 
10,000 

 

 
21.35 

 
52.99 

 
0.07 

 

 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 

กองช่าง 
 

รวม 27 65.86 11,265,000 74.40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ตารางท่ี 2 (ต่อ)    จ านวนโครงการและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

  
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวน

โครงการ    ที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ      

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน 
 งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

3. การพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการ
องค์กร 
    3.1 การพัฒนาด้านการบุคลากรท้องถิ่น
และการพัฒนาระบบการบริหารจดัการ 

 
3 

 
7.32 

 
378,000 

 
2.50 

 
ส านักปลดั 

รวม 1 1.56 30,000 0.23  

4..การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
4.1แนวทางการพัฒนาด้านการ
ควบคุมโรคและป้องกันโรค 

3 7.32 288,000 1.90  

รวม 3 7.32 288,000 1.90  

รวม 41 100 15,140,203  100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

16 
 



 

 



 

  
ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา พัแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1. อาหารเสริมนม -จัดซ้ือนมส าหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กฯ  
อาการเสริมนมโรงเรียน 

634,263 
 

206,950 

634,263 
 

206,950 

  
 

ต.ค-ก.ย กอง
การศึกษา 

-จัดหาอาหารเสริมนม ให้แก่เด็ก
นักเรียนท้ังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลยอดชาด  และโรงเรียนใน
พื้นท่ี 

- เป็นโครงการที่บรรจไุว้
ในปี 2565 
แต่ยังไมไ่ด้ตั้งไว้ในเทศ
บัญญัต ิ
- โอนเพิม่ตั้งรายการใหม ่

  
2 โครงการอาหาร

กลางวัน 
-อาหารกลางวัน
โรงเรียน 
-อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล้ก 

1,324,000 
 

529,200 

1,324,000 
 

529,200 

 ต.ค-ก.ย ต.ค-ก.ย จัดหาอาหารเสริมนม ให้แก่เด็ก
นักเรียนท้ังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลยอดชาด  และโรงเรียนใน
พื้นท่ีดภัย 

- เป็นโครงการที่บรรจไุว้
ในปี 2565 
แต่ยังไมไ่ด้ตั้งไว้ในเทศ
บัญญัต ิ
- โอนเพิ่มตั้งรายการใหม ่
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ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา พัแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

  
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

3. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก           
(ค่าจัดการเรียนการ
สอน) 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก           
(ค่าจัดการเรียนการ
สอน) 

จัดซ้ือ จัดหา สื่อการ
เรียนการสอน 
อุปกรณ์ พัฒนาการ
เรียนรู้ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

254,790 254,790  ต.ค-ก.ย กอง
การศึกษา 

- เด็กมสีื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย และครบถ้วน 

 

 รวม        
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ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาด้านสังคม สวัสดิการ การสังคมสงเคราะห์ ประเพณี วัฒนธรรม 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1. โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬา 

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

100,000 100,000  ธ.ค-ม.ค กอง
การศึกษา 

-  การ าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงาน 
 

2. อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอ าเภอวัง
ยาง 

โครงการอุดหนุน
ประเพณีไหลเรือไฟ 

95000 95000  พ.ย-ม.ค กอง
การศึกษา 

อุดหนุนประเพณีไหลเรือไฟ  อุดหนุนอ าเภอ 

3. อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอ าเภอวัง
ยาง 

อุดหนุนประเพณีบญุ
เดือนสาม 

300,000 30,000 - ม.ค-มี.ค กอง
การศึกษา 

อุดหนุนประเพณับุญเดือนสาม) อุดหนุนอ าเภอ 

4.  
 
 
 

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมต าบล
ยอดชาด 

อุดหนุนประเพณี
ท้องถิ่น 

35,000 35000  ม.ค-มี.ค กอง
การศึกษา 

อุดหนุนประเพณัท้องถิ่น อุดหนุนหมู่บ้าน 
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ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒาบ้านเมืองน่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

.1. โครงการขุดคลองดิน
บ้านยอดชาด 

ขุดคลองดินบ้าน
ยอดชาด หมู่ที่ 1 

11,400 11,400 - 
 

ม.ค-ก.ย กองช่าง ด าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 

2. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล้กสายบ้าน
อาจารยส์มรถึงวัด 

182,000 182,000  ม.ค-ก.ย กองช่าง ด าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 

3. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล้กสายลงหนอง
พงษ์ 

212,000 212,000  ม.ค-ก.ย กองช่าง ด าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายนายวเิชียร ถึง
นายชมเชย 

212,000 212,000  ม.ค-ก.ย กองช่าง ด าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 

5 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมลอดถนน หมู่
ที่ 1 

โก่อสร้างถนนท่อ 
ม.1-ม.5 

92,000 93,000  ม.ค-ก.ย กองช่าง ด าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 

        

 



 

ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒาบ้านเมืองน่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

.6. โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมลอดถนน หมู่
ที่ 4 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม
ลอดถนนสายบ้าน
นายชมเชย 

92,000 92,000 - 
 

ม.ค-ก.ย กองช่าง ด าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 

27 โครงการตั้งเสา
ไฟฟ้าแรงดันต่ าอดั
แรงหมู่ที่ 1 

ตั้งเสาไฟฟาแรงดัน
ต่ า จ านวน 6 เสา 

15,000 15,000  ม.ค-ก.ย กองช่าง ด าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 

8 โครงการตัดถนนลุก
รังสายใหม่ หมู่ที่ 6 

ตดัถนนลุกรังสาย
ใหม่ สายโพนสวรรค์
ถึงห้วยเข 

105,000 105,000  ม.ค-ก.ย กองช่าง ด าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 

9 โครงการตัดถนนดิน
ลุกรังสายใหม่ หมู่ที่ 
7 

ตัดถนนลุกรังสาย
ใหม่ สายห้วยเข
ตอนบนถึงหนอง
สนม 

175,000 175,000  ม.ค-ก.ย กองช่าง ด าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 

10 โครงการวางท่อ
ระบายน้ าเสีย หมู่ที่ 
5 

วางท่อระบายน้ าเสีย
จากบ้านนายณรงค์
ถึงบ้านนางสีดา 

283,000 283,000  ม.ค-ก.ย กองช่าง ด าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 

 
 



 

ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒาบ้านเมืองน่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

.11. โครงการวางท่อ
ระบายน้ าเสีย บ้าน
โนนแดงหมู่ที่ 7 

วางท่อระบายน้ าเสีย
จากบา้นนายวายุถึง
นายแอน 

122,000 122,000 - 
 

ม.ค-ก.ย กองช่าง ด าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 

12. โครงการวางท่อ
ระบายน้ าเสีย บ้าน
ยอดชาด หมู่ที่ 1 

วางท่อระบายน้ าเสีย
จากบา้นนายว
บรรจงถึงล าห้วยแดง 

15,000 15,000  ม.ค-ก.ย กองช่าง ด าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 

13. โครงการว่อมแซม
ถนนลุกรังบ้านผักขะ
ย่า หมู่ที่ 6 

ว่อมแซมถนนลุกรัง
สายใหม่ สายบ้าน
ผักขะย่าถึงล าน้ าก่ า 

162,000 165,000  ม.ค-ก.ย กองช่าง ด าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 

14 โครงการต่อเติม
ศาลาอเนกประสงค์
บ้านหนองแคนหมู่ที่ 
3 

ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ 

24,000 24,000  ม.ค-ก.ย กองช่าง ด าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 

15 โครงการถมดินลุกรัง
ภายในหมู่บ้านนา
คอย หมู่ที ่5 

ถมดินลูกรังภายใน
หมู่บ้าน 

72,900 72,,900  ม.ค-ก.ย กองช่าง ด าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 

 
 



 

ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒาบ้านเมืองน่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

.16 โครงการถมดินลุกรัง 
บ้านโนนแดงหมู่ที่ 7 

ถมดินลุกรังภายใน
หมู่บ้าน 

72,900 72,900 - 
 

ม.ค-ก.ย กองช่าง ด าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 

17 โครงการถมดินลุกรัง 
บ้านยอดชาด หมู่ที่ 
1 

ถมดินลุกรังภายใน
หมู่บ้าน 

151,800 151,8 00  ม.ค-ก.ย กองช่าง ด าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 

18 โครงการถมดินลุกรัง
บ้านยอดชาดหมู่ที่ 
2 

ถมดินลุกรังภายใน
หมู่บ้าน 

151,800 151,8,00  ม.ค-ก.ย กองช่าง ด าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 

19 โครงการถมดินลูกรัง 
บ้านหนองแคนหมู่ที่ 
3 

ถมดินลุกรังภายใน
หมู่บ้าน 

169,000 169,000  ม.ค-ก.ย กองช่าง ด าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 

20 โครงการถมดินลูกรัง 
บ้านหนองแคนหมู่ที่ 
3 

ถมดินลูกรังภายใน
หมู่บ้าน 

151,800 151,800  ม.ค-ก.ย กองช่าง ด าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
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ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒาบ้านเมืองน่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

.21 โครงการปรับปรุง
คลองส่งน้ าบ้านนา
คอย หมู่ที่  

ปรับปรุงคลองส่งน้ า 50,000 50,000 - 
 

ม.ค-ก.ย กองช่าง ด าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 

22 โครงการต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์
หมู่ที่ 2  

ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ 

171,000 171,000  ม.ค-ก.ย กองช่าง ด าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 

18 โครงการต่อเติม
อาคารตลาดบ้าน
ยอดชาดหมู่ที่ 2 

ตอ่เติมอาคารตลาด 151,800 151,8,00  ม.ค-ก.ย กองช่าง ด าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 

19 ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์หมู่ที่ 
6 

ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ 

35,000 35,000  ม.ค-ก.ย กองช่าง ด าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 

20 โครงการปรับปรุง
รางละบายน้ าเสีย
บ้านโนนแดงหมู่ที่ 7 

ปรับปรุงรางระบาย
น้ าเสีย 

9,000 9,000  ม.ค-ก.ย กองช่าง ด าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 

 
 



 

 
 
ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน สงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1. มอบเบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอาย ุ

มอบเบ้ียยังชีพแก่
ผู้สูงอายุท่ียากจน ไม่
สามารถเลี้ยงชีพได้
อย่างเพียงพอ 

5,801,000 
 

5,801,000 
 

 ตุลาคม 
2563 -
กันยายน
2564 

กองก
สวัสดิการ 

ผุ้สุงอายุในพื้นท่ีต าบลยอดชาด
ได้รับเบ้ียทุกราย  

 

2. ค่าเบี้ยยังชีพคน
พิการ 

มอบเบ้ียยังชีพแก่คน
พิการที่ยากจน ไม่
สามารถเลี้ยงชีพได้
อย่างเพยีงพอ และ
ได้รับการจดทะเบียน
คนพิการตาม
กฎหมายฯ 

2,198,400 
 

2,198,400 
 

 ตุลาคม 
2563 -
กันยายน
2564 

กองก
สวัสดิการา 

ผุ้พิการในพื้นท่ีต าบลยอดชาด
ได้รับเบ้ียทุกราย  

 

3. ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

การมอบเบ้ียยังชีพแก่
ผู้ป่วยเอดส์ท่ียากจน
ไม่สามารถเลี้ยงชีพได้
อย่างเพียงพอ 

24,000 
  

24,00  ตุลาคม 
2559  

- 
มีนาคม 
2560 

กอง
การศึกษา 

ผุ้ป่วยเอดส์ในพื้นท่ีต าบลยอด
ชาดได้รับเบ้ียทุกราย  
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ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภายพลเรือน  

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ  
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1. โครงการอลรมหลัก
สูตร อปพร. 

โครงการฝึกอบรม
ซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

10,000 
 

10,000 
 

 เมษายน ส านักปลดั อบรม อปพร.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ส่วนที่ 4 

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด ครั งที่ 

1/2564  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม  2564  ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ประจ าปี พ.ศ.2564   ดังนี  

1. การตรวจรับงานโครงการต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจรับงาน ควรมีการเข้าไปติดตามงานขณะที่
โครงการก าลังด าเนินการก่อสร้าง เพ่ือสามารถตรวจสอบได้ว่าโครงการต่างๆ ได้ด าเนินการไปตามแบบแปลน
หรอืไม ่

2. ในการตรวจรับงานโครงการต่างๆ ควรจะมีแบบแปลนของแต่ละโครงการให้กับคณะกรรมการ
ตรวจรับงานเพ่ือคณะกรรมการสามารถตรวจรับงานได้อย่างถูกต้องตามแบบแปลนที่ออกแบบไว้  

3. ในการประชุมครั งต่อไป ควรให้เจ้าหน้าที่ส่วนโยธาเข้าร่วมประชุม เพื่อสามารถสอบถามข้อเท็จจริง
ต่างๆเก่ียวกับโครงการที่คณะกรรมการติดตามต้องการให้ชี แจงรายละเอียด 

 
 
 

 


