
 

 

 

  

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
เรื่อง     การรายผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

(รอบแรก เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 – เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
---------------------------------------------- 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 29 (3) “รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี” 

 องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ได้ด าเนินการรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามรายงานและความคิดเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย
ผ่านการรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 

 เพ่ือให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี 
พ.ศ.2563 เสร็จสิ้นตามระเบียบฯ ขั้นตอน จึงออกประกาศรายงานการติดตามและเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   17  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 
 

 ( นายสมบัติ  เสตรา ) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
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คํานํา 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2561 หมวด 6  ข�อ ๒๙  (3)  ข�อ 30 (5)  ได�กําหนดให�มีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน�าท่ีดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการจะต�องดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู�บริหารท�องถ่ิน  เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภา
ท�องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชน
ในท�องถ่ินทราบในท่ีเปIดเผยภายในสิบห�าวันนับแต�วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าวและต�องปIดประกาศไว�
เปJนระยะเวลาไม�น�อยกว�าสามสิบวันโดยอย�างน�อยปKละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปK  

 

 เพ่ือให�เปJนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล�าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค)การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  จึงได�ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค)การบริหารส�วนตําบลคํา
ครั่ง ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รอบเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3  (ระหว�างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 ถึง 
มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖3) ข้ึน  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ีได�จากการติดตามให�นายกองค)การบริหารส�วนตําบล
ทราบ  คณะกรรมการหวังเปJนว�ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเปJนประโยชน)อย�างยิ่งในการพัฒนา
องค)การบริหารส�วนตําบล สามารถแก�ไขปOญหาให�กับประชาชนได�  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 
 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

                   องค)การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง 
  มีนาคม  2563 
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    ส-วนที่ 1 
 

การบทนํา 
 
  การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน  เปJนบทบาทและอํานาจหน�าท่ีท่ีสําคัญประการหนึ่งขององค)กร

ปกครองส�วนท�องถ่ิน  ในการขับเคลื่อนให�เกิดการพัฒนาในด�านต�างๆ  ตามอํานาจหน�าท่ี ท้ังด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร�อย ด�านการวางแผน 
การส�งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท�องเท่ียว  ด�านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ)ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล�อม และด�านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปOญญาท�องถ่ิน  ท้ังนี้เปJนไปตามความในมาตรา  59(4)  
แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลองค)การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537  แก�ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  6)  พ.ศ. 2552  
ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกา ว�าด�วยหลักเกณฑ)และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546  และให�
คํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน  การจัดทํางบประมาณ  การจัดซ้ือจัดจ�าง  การ
ตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปIดเผยข�อมูลข�าวสาร  ท้ังนี้ ให�เปJนไปตามกฎหมายระเบียบ  
ข�อบังคับว�าด�วยการนั้นและหลักเกณฑ)และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด”   แม�ว�าองค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
จะมีอํานาจหน�าท่ีเพ่ิมมากข้ึน แต�องค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินส�วนใหญ�ยังคงมี   ทรัพยากรจํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ)  เพ่ือให�การดําเนินงานขององค)กรเปJนไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร�งใส และเกิดประโยชน)สูงสุดแก�ท�องถ่ินของตน  การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน  จึงเปJนเครื่องมือท่ีสําคัญประการ
หนึ่งท่ีจะให�องค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถดําเนินงานได�ตามเป]าหมายท่ีวางไว�   

 

การติดตามและประเมินผลแผนเปJนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจขององค)กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินว�าดําเนินการได�ตามเป]าหมายท่ีกําหนดไว�หรือไม�  ทําให�ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได�
อย�างเปJนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต�างๆ ซ่ึงอาจเกิดจากองค)กร  บุคลากร  
สภาพพ้ืนท่ีและผู�มีส�วนเก่ียวข�องเพ่ือนําไปสู�การปรับปรุงแผนงานให�เกิดความสอดคล�องกับสภาพแวดล�อมในสังคม
ภายใต�ความต�องการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสู�การวางแผนการพัฒนาในปKต�อๆ ไป พร�อมการ
ปรับปรุงและเร�งรีบดําเนินการสิ่งเหล�านี้จะถูกค�นพบเพ่ือให�เกิดการพัฒนาท�องถ่ิน  โดยการติดกตามและประเมินผล
ซ่ึงส�งผลให�เกิดกระบวนการพัฒนาท�องถ่ินอย�างเข�มแข็งและมีความยั่งยืน  เปJนไปตามเป]าประสงค)ท่ีตั้งไว�ได�อย�างดียิ่ง      
 

ประโยชน1ของการติดตามและประเมินผล  
๑)  ทํารู�ว�าการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน�อยเพียงใด  เพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เห็นจุดสําคัญท่ีจะต�องปรับปรุงแก�ไขอย�างชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงค)ของแผนงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรท่ีต�องใช� ช�วงเวลาท่ีจะต�องกระทําให�เสร็จ  ซ่ึงจะทําให�แผนงานมีความเหมาะสมต�อการนําไปปฏิบัติให�
บรรลุวัตถุประสงค)อย�างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   

๓)  ทําให�ทราบว�าจะต�องเปลี่ยนแปลงโครงการอย�างไรบ�างให�เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน�อยแค�
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก�อให�เกิดผลกระทบอะไรบ�าง  อาทิ  เช�น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค)บางส�วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน�วยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบัติ เปJนต�น 

 

1 



 
๔)  ทําให�ทราบว�ามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใช�อยู�มีข�อบกพร�องอะไรบ�าง  ข�อบกพร�องดังกล�าวเกิดจากสาเหตุ

อะไร  เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก�ไขปรับปรุงมาตรการใหม�ให�เหมาะสมต�อการนําไปปฏิบัติให�
บรรลุวัตถุประสงค)ยิ่งข้ึน 

๕)  ทําให�ทราบว�าข้ันตอนใดบ�างท่ีมีปOญหาอุปสรรค  และปOญหาอุปสรรคเหล�านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เม่ือ
ทราบข�อมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเปJนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงานให�มีความ
กระจ�างชัด  เพ่ือขจัดปOญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต�ละข้ันตอนให�หมดไป 

๖)  ทําให�ทราบว�าแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ�อน (weaknesses)  อะไรบ�าง และ
จุดอ�อนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก�ไขได�อย�างไร  เม่ือได�ทําการวิเคราะห)ข�อมูลครบถ�วนแล�ว ผลการวิเคราะห)
จะนําไปสู�การพัฒนาแผนงานให�มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๗)  ทําให�ผู�ให�การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู�สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค)เพียงใด  มีปOญหาอุปสรรคท่ีจะต�องปรับปรุงแก�ไขโครงการหรือไม�   (ผู�สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส�วน  คือ ส�วนแรก คือ ผู�สนับสนุนการเงินแก�โครงการ เพ่ือให�การนําโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสําเร็จ  และส�วนท่ีสอง  คือ ผู�ให�การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ  ท้ังผู�ให�การสนับสนุน
การนําโครงการไปปฏิบัติและผู�สนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทําการประเมินผลต�างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให�เห็นว�าแนวความคิดริเริ่มใหม�ในการแก�ไขปOญหาของท�องถ่ินประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค)ท่ีกําหนดไว�เพียงใด มีปOญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอย�างไรบ�าง และปOญหาอุปสรรคเหล�านี้ได�ผล
เพียงใด  และหรือจะต�องปรับปรุงในส�วนใดบ�าง       

๙)  การประเมินจะทําให�เกิดความกระจ�างชัดว�าโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแล�วได�ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให�ครอบคลุมกว�างขวางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปOญหาอุปสรรคมากและไม�สอดคล�องกับการแก�ไขปOญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให�น�อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแข�งขันกันการ
ประเมินผลจะทําให�ทราบว�าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก�ไขปOญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให�
ดําเนินการต�อไป ส�วนโครงการท่ีไม�ประสบความสําเร็จ หรือให�ผลตอบแทนน�อยกว�ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     

 
ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

ข้ันตอนท่ี ๑  แต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ข�อ ๒๘  ดังนี้   

ให�ผู�บริหารท�องถ่ินแต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ประกอบด�วย  
๑)  สมาชิกสภาท�องถ่ินท่ีสภาท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผู�แทนประชาคมท�องถ่ินท่ีประชาคมท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผู�แทนหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหน�าส�วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยให�คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน�าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทําหน�าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข�อ ๒๘ ให�มีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละสี่ปKและอาจได�รับการคัดเลือกอีกได�   
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ข้ันตอนท่ี ๒   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข�อ ๒๙ (๑)   

 

ข้ันตอนท่ี ๓   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข�อ ๒๙ (๒)   

 

  ข้ันตอนท่ี ๔   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึง
ได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู�บริหารท�องถ่ิน  เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ิน
ทราบในท่ีเปIดเผยภายในสิบห�าวันนับแต�วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าวและต�องปIดประกาศไว�เปJน
ระยะเวลาไม�น�อยกว�าสามสิบวันโดยอย�างน�อยปKหนึ่ งครั้ งภายในเดือนธันวาคมของทุกปK  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ข�อ ๑2 
(3)   

  

ข้ันตอนท่ี ๕   ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต�อสภาท�องถ่ิน  และคณะกรรมการ
พัฒนาท�องถ่ิน  พร�อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเปIดเผย
ภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล�าวและต�องปIดประกาศโดย
เปIดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวัน  โดยอย�างน�อยปKละหนึ่ งครั้ งภายในเดือนธันวาคมทุกปK   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 3)    พ.ศ.๒๕61 ข�อ ๑3 
(๕)   
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คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท�องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั�นตอนการดาํเนนิการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

ผู�บริหารท�องถิ่นเสนอต-อสภาท�องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท�องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถิ่นทราบในท่ีเปGดเผยภายในสิบห�า
วันนับแต-วันท่ีผู�บริหารท�องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล-าวและต�องปGดประกาศโดยเปGดเผยไม-
น�อยกว-าสามสิบวัน โดยอย-างน�อยป�ละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป� 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได�จากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาต-อผู�บริหารท�องถิ่น 

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน องค)การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  ได�กําหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค)การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง   โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู�มือของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน  ดังนี้     

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด�วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ)การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปK (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค)กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ) ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ)การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปKขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน      

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ)การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ�อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปK  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0810.3/ว 6056 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ�อม
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  

-  คู�มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู�การปฏิบัติขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
(โดยกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินร�วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู�มือดังกล�าวคณะกรรมการจึงได�กําหนดกรอบและแนวทางในหาร
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

 (๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดําเนินโครงการเปJนไปตามห�วงเวลาท่ีกําหนดเอาไว�ในแผนการดําเนินงานหรือไม�  

และเปJนห�วงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมต�อถูกต�องหรือไม�  มีความล�าช�าเกิดข้ึนหรือไม�    
(๒)  ความสอดคล�อง (relevance) 

มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ�นดิน  ยุทธศาสตร)ประเทศ  ค�านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร)และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห�งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร)การพัฒนากลุ�มจังหวัด ยุทธศาสตร)การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร)การ
พัฒนาองค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท�องถ่ิน (ด�านการเกษตรและแหล�งน้ํา)  วิสัยทัศน)  พันธกิจ  จุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผู�บริหาร  รวมท้ังปOญหา  ความต�องการของประชาคมและชุมชน  
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(๓)  ความพอเพียง     
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปJนโครงการท่ีมีความจําเปJนต�อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก�ไขปOญหาท่ีเกิดข้ึนได�ในชุมชน และสามารถดําเนินการได�ตามอํานาจหน�าท่ีของท�องถ่ิน  โดยคํานึงถึง
งบประมาณของท�องถ่ิน 

(๔)  ความก�าวหน�า     
พิจารณาถึงความก�าวหน�าในอนาคตของท�องถ่ิน  โดยพิจารณา 
ยุทธศาสตร
การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน (การพัฒนาด�านการคมนาคม  โครงสร�างพ้ืนฐาน   

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การใช�กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง) 
ยุทธศาสตร
การพัฒนาคนและสังคม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สุขภาวะของประชาชน   

การรณรงค*และ    ป-องกันยาเสพติด  การกีฬาและการออกกําลังกาย  การส3งเสริม อนุรักษ* ฟ56นฟู กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส3งเคราะห*และส3งเสริมผู�ด�อยโอกาส  การสร�างชุมชนเข�มแข็ง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ (สนับสนุน ส3งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพ 
ท่ีสอดคลองกับสภาพ ความต�องการของตลาดและชุมชน   ส3งเสริมพัฒนาการท3องเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร* 
ตามวิถีชุมชนและภูมิป<ญญาชาวบ�าน  การส3งเสริมการลงทุน การพาณิชย* การพัฒนาธุรกิจท่ีเก่ียวกับการท3องเท่ียว) 

ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านส่ิงแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ    (การฟ56นฟูและอนุรักษ*ป>า และ 
ระบบนิเวศ   การบริหารจัดการพ้ืนท่ีลุ3มน้ํา  การควบคุมดูแลการท3องเท่ียวในแหล3งท3องเท่ียวธรรมชาติในชุมชน การ
บริหารจัดการขยะ   การกําจัดและบําบัดมลพิษ 

ยุทธศาสตร
การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค
กรภายใต�ระบบ         
ธรรมาภิบาล  (ส3งเสริมกระบวนการเรียนรู� การมีส3วนร3วม  การบริหารจัดการองค*กรให�มีประสิทธิภาพและโปร3งใส  
การตอบสนองความต�องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค*กร
อย3างสมํ่าเสมอและต3อเนื่อง 

 (๕)  ประสิทธิภาพ   
        ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการว�าสามารถดําเนินการได�บรรลุวัตถุประสงค)หรือไม�  

มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม�  ผู�เข�าร�วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม�  การดําเนินโครงการสามารถแก�ไขปOญหาของ
ชุมชนได�หรือไม�  งบประมาณถูกใช�ไปอย�างประหยัดและคุ�มค�า ทรัพย)สินของ เช�น วัสดุ  อุปกรณ)  ครุภัณฑ) ถูกใช�ไป
อย�างคุ�มค�า  มีการบํารุงรักษาและซ�อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม� 

 (๖)  ประสิทธิผล     
        ปOญหาของชุมชนประชาชนได�รับการแก�ไขหรือไม�  มีผลกระทบต�อประชาชนในชุมชนหรือไม�   

(๗)  ผลลัพธ1และผลผลิต     
        ประชาชน  ชุมชน  ได�รับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซ่ึงส�งผลไปถึงการพัฒนา

จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ 
       (๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ   
        เปJนการประเมินถึงผลกระทบต�อชุมชนและสังคมและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง  โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต�อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล�อม  สิ่งแวดล�อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว�ามีผลกระทบ
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เกิดข้ึนอย�างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต�อง
หรือไม�  
ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงต�องกําหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดห�วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค)ประกอบท่ีสําคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 

  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค)กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู�เข�าร-วมติดตามและประเมินผล  ได�แก�  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู�รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท�องถ่ิน  ผู�มีส�วนเก่ียวข�อง  และผู�มีส�วนได�เสีย (stakeholders) ในท�องถ่ิน  
ผู�รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล  
  (๓)  ห�วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต�องดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาท�องถ่ิน  พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเปIดเผย
ภายในสิบห�าวันนับแต�วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าวและต�องปIดประกาศไว�เปJนระยะเวลาไม�น�อยกว�า
สามสิบวันโดยอย�างน�อยปKละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปK โดยสามารถติดตามเปJน
รายไตรมาสและรายหกเดือนได�  ดังนี้ 
    (๔)  เครื่องมือ  อันได�แก�   

เครื่องมือ  อุปกรณ)  สิ่งท่ีใช�เปJนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช�ในการ
รวบรวมข�อมูลแผนพัฒนาท่ีได�กําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลต�อการพัฒนาท�องถ่ิน  ข�อมูลดังกล�าวเปJนได�ท้ังข�อมูลเชิงปริมาณ  
และข�อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเปJนและสําคัญในการนํามาหาค�าและผลของประโยชน)ท่ีได�รับจากแผนพัฒนา  
เปJนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล�องของยุทธศาสตร)และโครงการ  แบบตัวบ�งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข�อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
นําไปวิเคราะห)ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต�างๆ ท่ีสอดคล�องกับบริบทของท�องถ่ิน   

(๕)  กรรมวิธี  อันได�แก�  
  เปJนวิธีการติดตามและประเมินผล จะต�องศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับยุทธศาสตร)  ซ่ึงเปJน

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต�างๆ ท่ีเปJนทรัพย)สินขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาท�องถ่ิน  
โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต�างๆ  อันได�แก�แผนพัฒนา  แผนการดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ�าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ�ายงบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการ  ทรัพย)สินต�างๆ มีอยู�จริง
หรือไม�  สภาพของทรัพย)สินนั้นเปJนอย�างไร อันได�แก�  ครุภัณฑ)  ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  กลุ�มผลประโยชน)ต�างๆ เพ่ือ
ตรวจดูว�าดําเนินการให�เปJนไปตามวัตถุประสงค)และได�รับผลตามท่ีตั้งไว�หรือไม�  
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วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข�อมูล  การนําข�อมูล
มาวิเคราะห)  เปรียบเทียบ  การค�นหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบต�อองค)กรสอบถามข�อมูลจาก
ผู�รับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะห)ปOญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก�ไขปOญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข�อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการเก็บข�อมูลจากแผนยุทธศาสตร)การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปK  แผนการ

ดําเนินการ  ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย  เอกสารการเบิกจ�าย  ภาพถ�าย  ทะเบียนทรัพย)สิน  เอกสารการดําเนิน
โครงการจากผู�รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
   การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

กําหนดให�ผู�รับผิดชอบโครงการเปJนผู�รับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผู�รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให�บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได�ตามความเหมาะสม และสรุปปOญหา-อุปสรรค  ข�อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
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    ส-วนที่ ๒ 
 

การพฒันาวิสัยทัศน1  พันธกิจ  จุดมุ-งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 
   กาพัฒนาองค1การบริหารส-วนตําบลคําครั่ง 

วิสัยทัศน1  ขององค1การบริหารส-วนตําบลคําครั่ง 
 “เกษตรกรรมปลอดสาร  พ้ืนฐานดี เพ่ิมทวีรายได� ก�าวไกลเทคโนโลยี มากมีคุณธรรม ก�าวล้ําการศึกษา” 
พันธกิจ 
 สร�างเมืองให�น-าอยู- 

1. ก�อสร�าง  บํารุง  รักษา ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
2. ปรับปรุงสิ่งแวดล�อมด�านการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ระบบบําบัดน้ําเสีย 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน) 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
1. ส�งเสริมการศึกษา กิจกรรมทางศาสนา  จารีตประเพณี  วัฒนธรรม และภูมิปOญญาท�องถ่ิน 
2. ส�งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข สถานีอนามัย 
3. พัฒนาเศรษฐกิจให�ประชาชนมีอาชีพ มีงานทําและเพ่ิมรายได� 
4. การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย)สิน 
5. พัฒนาการบริหารโครงการท่ีดี เสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง ส�งเสริมการมีส�วนร�วม 

จุดมุ-งหมายเพ่ือการพัฒนา 
 1. สร�างเมืองให�น�าอยู� โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการในทุกๆ ด�าน ให�เกิดผลการพัฒนาท่ียั่งยืน 
มีดุลยภาพและเปJนเมืองน�าเท่ียว สิ่งแวดล�อมดี 
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัยดี  ประชาชนมีอาชีพ มีงานทํา และ
รายได�เลี้ยงชีพอย�างพอเพียง 
 3. เสริมสร�างความเข�มแข็งทางสังคม ชุมชนและครอบครัวให�มีบทบาทพัฒนาคุณภาพชีวิตพ่ึงตนเองได� 
ยุทธศาสตร1การพัฒนา 
 1. ยุทธศาสตร1การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 
     1.1 การพัฒนาเส�นทางคมนาคม การจราจร ท�อระบายน้ําให�มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยและท่ัวถึง 
     1.2 พัฒนา สาธารณูปการ(ไฟฟ]า ประปา โทรศัพท) ฯลฯ)ให�ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 
     1.3 ผลักดันให�มีการใช�ผังเมืองรวม เพ่ือกรอบและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจและสังคม 
           1.4 ผลักดันให�มีการใช�กฎหมายควบคุมอาคารให�เปJนรูปธรรม 
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 2. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
2.1 การพัฒนาการจัดการศึกษาอย�างท่ัวถึง โดยเน�นหลักคุณธรรมศีลธรรม 
2.2 การพัฒนาสุขภาวะของประชาชน ท้ังกาย จิต ปOญญาและพัฒนาสถานท่ีอยู�อาศัย 
2.3 ส�งเสริม สนับสนุน การป]องกัน แก�ไข ปราบปราม บําบัด รักษา ฟyzนฟูยาเสพติดในชุมชน 

 2.4 ส�งเสริม อนุรักษ) ฟyzนฟูกิจกรรมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปOญญาท�องถ่ิน รวมท้ัง
ปกป]องคุ�มครองศาสนสถานของชุมชน 

2.5 ส�งเสริม สนับสนุน สงเคราะห)ครอบครัว ผู�สูงอายุ ผู�ด�อยโอกาส ผู�พิการ ผู�ป{วยเอดส) 
2.6 ส�งเสริมการกีฬา และนันทนาการท้ังระดับพ้ืนฐานและมวลชน 
2.7 ส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการมีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถ่ินของประชาชน 
 

 3. ยุทธศาสตร1การพัฒนาเศรษฐกิจ 
3.1 ส�งเสริม สนับสนุนการสร�างความเข�มแข็งในการพัฒนาอาชีพท่ีสอดคล�องกับความต�องการของชุมชน

และความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ภายใต�หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 4. ยุทธศาสตร1การพัฒนาด�านส่ิงแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
4.1 ส�งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม 
4.2 ส�งเสริมสร�างจิตสํานึกเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4.3 การพัฒนาแหล�งน้ํา ขุดลอกท�อระบายน้ํา คูระบายน้ําและแหล�งน้ําในชุมชน 
 

 5. ยุทธศาสตร1การพัฒนาองค1กรการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี  
5.1 ส�งเสริมให�ความรู�ด�านการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และการมีส�วนร�วมตามหลักการบริหาร

จัดการบ�านเมืองท่ีดีแก�ประชาชน 
5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค)กรให�มีประสิทธิภาพและโปร�งใส 
5.3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค)กรอย�างสมํ่าเสมอและต�อเนื่อง 
5.4 ส�งเสริม สนับสนุนการป]องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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    ส-วนที่ 3 

 
 

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานแผนพัฒนาองค1การบริหารส-วนตําบลคําครั่ง 
 

    การดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค)การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  ประจําปK
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  (ระหว�างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3) ดําเนินการตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข�อ 
๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
๒๕61  ข�อ ๑๓ และ  ข�อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  จะต�องดําเนินการ   

(๑) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู�บริหารท�องถ่ิน 

เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเปIดเผยภายในสิบห�าวันนับแต�วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล�าวและต�องปIดประกาศไว�เปJนระยะเวลาไม�น�อยกว�าสามสิบวันโดยอย�างน�อยปKละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปK   

ดังนั้น  เพ่ือให�การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค)การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  เปJนไปด�วย
ความถูกต�องตามระเบียบดังกล�าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินองค)การบริหารส�วน
ตําบลคําครั่ง    จึงได�ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค)การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  
ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   (ระหว�างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62  ถึง มีนาคม ๒๕๖3) ข้ึน   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2561 ข�อ 28  กําหนดให�นายกองค)การบริหารส�วนตําบลแต�งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  ประกอบด�วย 

1. สมาชิกสภาท�องถ่ินท่ีสภาท�องถ่ินคัดเลือก    จํานวนสามคน 
2. ผู�แทนประชาคมท�องถ่ินท่ีประชาชนท�องถ่ินคัดเลือก    จํานวนสองคน 
3. ผู�แทนหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือก   จํานวนสองคน 
4. หัวหน�าส�วนการบริหารท่ีคัดเลือกเอง     จํานวนสองคน 
5. ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือก    จํานวนสองคน 

(โดยมีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละสี่ปK  และมีอํานาจหน�าท่ี ดังนี้) 
1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อ

ผู�บริหารท�องถ่ิน  เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนา
ท�องถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนใน
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ท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย�างน�อยปKละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปKท้ังนี้ให�
ปIดประกาศโดยเปIดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวัน 

4. แต�งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช�วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค)การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  ได�รับ  การ 
แต�งต้ังจากนายกองค)การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง ตามคําสั่งท่ี 461/2562  เม่ือวันท่ี  27 ธันวาคม 2562  ซ่ึง
คณะกรรมการประกอบด�วย 

1. นายเสถียร  ชูคํา  สมาชิกสภาท�องถ่ิน  ประธานกรรมการ 
2. นายศรีระ  คงมาก  สมาชิกสภาท�องถ่ิน   กรรมการ 
3. นายพิชิต  บุญวิจิตร สมาชิกสภาท�องถ่ิน   กรรมการ 
4. นางไพศรี  รัตนะ  ผู�แทนหน�วยงาน    กรรมการ  
5. นายสุชาติ  หวังดี  ผู�แทนหน�วยงาน    กรรมการ 
6. นางปI}นเพชร  ว�องไว  ตัวแทนประชาคม   กรรมการ 
7. นายบัวพันธ)  สีดา  ตัวแทนประชาคม   กรรมการ 
8. นายวิระชาติ  บุญประชม รองปลัดองค)การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง กรรมการ  
9. นายอลงกต  แสงจันทร) ผู�อํานวยการกองช�าง   กรรมการ   
10. นายวันดี  วารินทร)  ผู�ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
11. นายเสาร)  จอมหงษ) ผู�ใหญ�บ�าน หมู�ท่ี 7  เลขานุการคณะกรรมการ 

  

 โดยมีนายเสาร)    จอมหงษ)  เปJนเลขานุการของคณะกรรมการ   ซ่ึงคณะกรรมการฯ  ได�พิจารณาการ
กําหนดโครงการและงบประมาณไว�ในยุทธศาสตร)ของแผนพัฒนาองค)การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง ประจําปK 2563  

 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค1การบริหารส-วนตําบลคําครั่ง 
�  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร)การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) รวมท้ังท่ีเปลี่ยนแปลง  
�  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปK (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมท้ังท่ีเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   
 

1. ดําเนินการตรวจสอบในระหว�างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี
ขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินประจําปKงบประมาณนั้น  ว�าสามารถเปJนไปตามเป]าหมายท่ีตั้งไว�หรือไม� 

2. สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
3. เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปKท่ีผ�านมาละปKปOจจุบัน 
4. เสนอแนะความคิดเห็นท่ีได�จากการติดตามและประเมินผล 
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การกํากับการจัดทําแผนพัฒนา 

ขององค1การบริหารส-วนตําบลคําครั่ง  อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธาน ี

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การ
ดําเนินงาน 

ไม-มี 
การ

ดําเนินงาน 
ส-วนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน   
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  
3. มีการจัดประชุมอย�างต�อเนื่องสมํ่าเสมอ �  
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประชาคมท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนยุทธศาสตร)การพัฒนา �  
ส-วนท่ี 2 การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน   
7. มีการรวบรวมข�อมูลและปOญหาสําคัญของท�องถ่ินมาจัดทําฐานข�อมูล �  
8. มีการเปIดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการจัดทําแผน �  
9.มีการวิเคราะห)ศักยภาพของท�องถ่ิน(swot)เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาท�องถ่ิน �  
10.มีการกําหนดวิสัยทัศน)และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินท่ีสอดคล�อง �  
11. มีการกําหนดวิสัยทัศน)และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร)จังหวัด �  
12. มีการกําหนดจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินท่ียั่งยืน �  
13. มีการกําหนดเป]าหมายการพัฒนาท�องถ่ิน �  
14. มีการกําหนดยุทธศาสตร)การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา �  
15. มีการกําหนดยุทธศาสตร)ท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร)ของจังหวัด �  
16. มีการอนุมัติและประกาศใช�แผนยุทธศาสตร)การพัฒนา �  
17. มีการจัดทําบัญชีกลุ�มโครงการในแผนยุทธศาสตร) �  
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร) �  
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ตารางท่ี 7  เปรียบเทียบการรับจ�ายงบประมาณขององค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง

รายรับ-รายจ�าย  

รายรับจริงป!งบประมาณ 
2563

(ต.ค.-มี.ค.)

ภาษีอากร 67,000.00                      5,015.00
ค�าธรรมเนียม ค�าปรับและค�าใบอนุญาต 34,800.00                    11,661.00
รายได&จากทรัพย*สิน 140,000.00                    53,432.94
รายได&เบ็ดเตล็ด 15,000.00                         305.00
รายได&จากทุน 0                                 -   
ภาษีจัดสรร 18,490,000.00               8,724,428.96
เงินอุดหนุน 17,000,000.00               9,277,625.91
เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให&โดยระบุ
วัตถุประสงค*

0.00                                 -   

รวมรายรับท้ังส้ิน 35,746,800.00 18,072,468.81

งบประมาณท่ีตั้งไว0 งบประมาณจ�ายจริง ณ 

รายการ ประมาณการ  2563

งบประมาณท่ีตั้งไว0 งบประมาณจ�ายจริง ณ 
มีนาคม 2563

งบกลาง 10,374,500.00 5,181,606.00
เงินเดือน(ฝ;ายการเมือง) 2,571,120.00 1,264,192.00
เงินเดือน(ฝ;ายประจํา) 11,696,530.00 5,186,848.00
ค�าตอบแทน 746,000.00 204,550.00
ค�าใช&สอย 3,013,690.00 1,043,000.00
ค�าวัสดุ 1,424,720.00 402,623.12
ค�าสาธารณูปโภค 245,000.00 115,300.54
เงินอุดหนุน 1,691,000.00 641,500.00
ค�าครุภัณฑ* 154,000.00 24,890.00
ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร&าง 2,934,000.00 0.00
รายจ�ายอ่ืน 30,000.00 0.00
รวมรายจ�ายท้ังส้ิน 34,880,560.00 14,064,509.66

ท่ีมา : งบรายรับ-รายจ�าย (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)



สรุปแบบการติดตามโครงการที่มีในแผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่บรรจุในงบประมาณ 2563

จํานวน
โครงการ

จํานวนเงิน (บาท) จํานวน
โครงการ

จํานวนเงิน (บาท) คิดเป-นร�อย
ละ

1 การพัฒนาด
านโครงสร
างพื้นฐาน 87 34,149,000.00      18 2,934,000.00            14.63
2 การพัฒนาทางด
านเศษรฐกิจ 8 235,000.0             8 235,000.00               6.50
3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคม 9 80,000.0               9 80,000.00                 7.32

4 การพัฒนาด
านแหล0งน้ํา 8 14,400,000.0        -  -  -

5
การพัฒนาด
านการเมือง การปกครองและ
การบริหาร 6 348,000.0             6 348,000.00               4.88

ลําดับที่ ยุทธศาสตร1 หมายเหตุโครงการที่มีในแผนพัฒนา ดําเนินการจริง

5 การบริหาร 6 348,000.0             6 348,000.00               4.88

6
การพัฒนาด
านทรัพยากรด
านธรรมชาติ 
สิ่งแวดล
อมและการท0องเที่ยว 5 178,000.0             3 80,000.00                 2.44

123 49,390,000.00      44 3,677,000.00            35.77

จํานวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท
องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจําป>งบประมาณ 2563 จํานวน  123   โครงการ
ตั้งงบประมาณไว
ในงบประมาณ พ.ศ.2563  จํานวน 44  โครงการ
คิดเป@นร
อยละ 35.77 %

รวม



 สรุปการดําเนินการโครงการประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2563  (รอบเดือนมีนาคม  พ.ศ.2563)
(ระหว$างเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร+/แผนงาน/โครงการ งบประมาณ เบิกจ$ายจริง งบประมาณ
คงเหลือ

ยุทธศาสตร
ท่ี 3 การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิต คนและสังคม
1. ค$าใช2จ$ายเพ่ือจัดทําโครงการลด
ข้ันตอนการลงทะเบียนและจ$ายเบ้ียยัง
ชีพฯ 5,000              4,950             50
2. ค$าใช2จ$ายเพ่ือจัดทําโครงการอบรม
การทํายาหม$อง น้ํามันเหลืองเพ่ือ
สุขภาพ (ม.4) 20,000            20,000            -

รวม 25,000            24,950           50

รายละเอียดโครงการตามข�อบัญญัติงบประมาณรายจ)าย ประจําป+งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค
การบริหารส)วนตําบลคําครั่ง
แผนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารการศึกษา

งบประมาณตาม งบประมาณท่ี
ยุทธศาสตร
 โครงการ

งบประมาณตาม
ข�อบัญญัติ

งบประมาณท่ี
เบิกจ)าย

วัตถุประสงค
 ผลผลิต

1. การพัฒนาด2านคุณภาพชีวิต คนและ
สังคม

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน 
ศพด. 4 แห$ง

700,700.00    426,000.00 อุดหนุนอาหาร
กลางวัน ศพด. 
4 แห$ง (เงิน
อุดหนุนท่ัวไป)

เด็กเล็กใน 
ศพด. ตําบล
คําครั่ง 4 
แห$ง

2. การพัฒนาด2านคุณภาพชีวิต คนและ
สังคม

โครงการจัดซ้ือ
อุปกรณ+การเรียน 
ศพด. 4 แห$ง

243,100.00    128,700.00 จัดซ้ืออุปกรณ+
การเรียน ศพด.
 4 แห$ง(เงิน
อุดหนุนท่ัวไป)

เด็กเล็กใน 
ศพด. ตําบล
คําครั่ง 4 
แห$ง

943,800.00    554,700.00 

 สรุปการดําเนินการโครงการประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2563  (รอบเดือนมีนาคม  พ.ศ.2563)

ยุทธศาสตร+/แผนงาน/โครงการ งบประมาณ เบิกจ$ายจริง งบประมาณ
คงเหลือ

ยุทธศาสตร
ที่ 5การเมือง การปกครอง
และการบริหาร
ค$าใช2จ$ายโครงการปDองกันและลดอุบัติเหตุ
ถนนในช$วงเทศกาลป�ใหม$ 30,000            29,460           540

รวม

(ระหว$างเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

ถนนในช$วงเทศกาลป�ใหม$ 30,000            29,460           540
รวม 30,000            29,460           540



โครงการและกิจกรรมท่ีเบิกเหลื่อมล้ําป�งบประมาณ (เงินกันป� 2562)
(ระหว$างเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร
/แผนงาน/โครงการ งบประมาณ เบิกจ)ายจริง งบประมาณ
คงเหลือ คู)สัญญา หมายเหตุ

ยุทธศาสตร
ที่ 1 ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน
1.โครงการก$อสร2าง คสล. สายข2างบ2าน
นายสุรพล แก2วกล2า  บ2านคําคร่ัง ม. 2 232,000.00     225,000.00    7,000.00     หจก.ไหวดี

งบประมาณ
ในข2อบัญญัติ

2. โครงการก$อสร2างถนน คสล.สายไปวัด
ปGาพุทธญาณ บ2านคําคร่ัง ม. 7 200,000.00     199,000.00    1,000.00     หจก.ไหวดี

งบประมาณ
ในข2อบัญญัติ

3.โครงการก$อสร2างถนนแอสฟIลท+ติกคอ
นกรีตแบบ Ovrlay ทับปูผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยข2างวัดบ2านคําคร่ัง
 ม.1

179,000.00     176,000.00    3,000.00     

หจก.นาโพธิ์รุ$ง
ทรัพย+

งบประมาณ
ในข2อบัญญัติ

4.โครงการก$อสร2างถนนแอสฟIลท+ติกคอ
นกรีตแบบ Ovrlay ทับปูผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนหน2าวัดปGาสุธรรม
รังสี ม.9

200,000.00     200,000.00    

-              

หจก.นาโพธิ์รุ$ง
ทรัพย+

งบประมาณ
ในข2อบัญญัติ

5.โครงการระบบประปาหมู$บ2าน บ2านคํา โครงการ5.โครงการระบบประปาหมู$บ2าน บ2านคํา
คร่ัง หมู$ที่ 2 421,000.00     421,000.00     - หจก.ส.มนตรี 

โครงการ
จ$ายขาดเงิน
สะสม

6.โครงการระบบประปาหมู$บ2าน บ2านนานวล
 หมู$ท่ี 4 343,000.00     343,000.00    

 -
หจก.ส.มนตรี 

โครงการ
จ$ายขาดเงิน
สะสม

รวม 1,575,000.00  1,564,000.00 11,000.00   



สรุปโครงการท่ีได2ดําเนินการการโอนเพ่ิมและต้ังรายการใหม$งบประมาณประจําป� พ.ศ.2563 

ดําเนินการแล�ว อยู)ระหว)าง
ดําเนินการ

หน)วยงาน
รับผิดชอบ

1. ค$าไฟฟDา
50,000            กองการศึกษา

เงินเดือน
พนักงาน (กอง

ศึกษา)
2. เงินช$วยเหลือค$าครองชีพผู2รับ
บํานาญ (ชคบ.) 21,072            สํานักปลัด

เงินเดือน
พนักงาน 

(สํานักปลัด)
3. โครงการจ2างเหมาบริการ

100,000          สํานักปลัด
เงินเดือน
พนักงาน 

(สํานักปลัด)
4. โครงการ"คลินิกเคลื่อนท่ีส$งเสริม
ทักษะการดูแลเด็กเล็กให2ปลอดภัยจาก 40,000            การศึกษา

เงินเดือน
พนักงาน 

หมายเหตุ

รอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2563   (ระหว)างเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
ผลการดําเนินการ

โครงการ

ทักษะการดูแลเด็กเล็กให2ปลอดภัยจาก
โรคติดต$อ"

40,000            การศึกษา พนักงาน 
(สํานักปลัด)

5. ค$าวัสดุสํานักงาน
20,000            การศึกษา

เงินเดือน
พนักงาน 

(สํานักปลัด)
6. ค$าวัสดุคอมพิวเตอร+

20,000            การศึกษา
เงินเดือน
พนักงาน 

(สํานักปลัด)
7. ค$าบํารุงรักษาและซ$อมแซม

20,000            การศึกษา
เงินเดือน
พนักงาน 

(สํานักปลัด)
8. วัสดุพาหนะและขนส$ง

5,000              สํานักปลัด
ค$าบํารุงรักษา
และซ$อมแซม 
(สํานักปลัด)

9. ค$าเดินทางไปราชการ
15,000            กองคลัง

รายจ$ายเพ่ือ
ได2มาซึงบริการ 

(กองคลัง)
10.วัสดุงานบ2านงานครัว

20,000            กองคลัง
วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร$          

(กองคลัง)(กองคลัง)



11. ค$าเดินทางไปราชการ
100,000          สํานักปลัด

เงินเดือน
พนักงาน 

(สํานักปลัด)

12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน+ อบต.
คําครั่งน$าอยู$ 48,000            สํานักปลัด

เงินเดือน
พนักงาน 

(สํานักปลัด)

13. ค$าเดินทางไปราชการ
30,000            สํานักปลัด

เงินเดือน
พนักงาน 

(สํานักปลัด)

14.จัดซ้ือรถยนต+ส$วนกลาง
40,000           สํานักปลัด

เงินเดือน
พนักงาน 

(สํานักปลัด)

15.จัดซ้ือโตVะทํางาน
6,000              สํานักปลัด

เงินเดือน
พนักงาน 

(สํานักปลัด)

16.จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร+ All Ln One
17,000           สํานักปลัด

เงินเดือน
พนักงาน 

(สํานักปลัด)(สํานักปลัด)

17. จัดซ้ือเครื่องพิมพ+แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) 6,300             สํานักปลัด

เงินเดือน
พนักงาน 

(สํานักปลัด)

18.จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟDาขนาด 
800 VA 2 เครื่อง 5,000             สํานักปลัด

เงินเดือน
พนักงาน 

(สํานักปลัด)

19.จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร+ All Ln One

17,000           สํานักปลัด

เงินเดือน
พนักงาน 

(สํานักปลัด)  
งาน พช.

20. จัดซ้ือเครื่องพิมพ+แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer)

6,300             สํานักปลัด

เงินเดือน
พนักงาน 

(สํานักปลัด)  
งาน พช.

21.จัดซ้ือเครื่องพ$นหมอกควัน
59,000           สํานักปลัด

เงินเดือน
พนักงาน 

(สํานักปลัด)

22.จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร+โน2บุVก
สําหรับประมวลผล 22,000           สํานักปลัด

เงินเดือน
พนักงาน สําหรับประมวลผล 22,000           สํานักปลัด พนักงาน 

(สํานักปลัด)

495,072         172,600      รวม











ประกาศองคการบริหารสวนตําบลคําครั่ง
เรื่อง การรายผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําป 2563

(รอบท่ีสองเดือนเมษายน พ.ศ.2563 – 30 กันยายน พ.ศ.2563)
----------------------------------------------

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61 ขอ 29 (3) “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และ
ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ป”

องคการบริหารสวนตําบลคําครั่ง ไดดําเนินการรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคําครั่ง ประจําปงบประมาณ 2563 ตามรายงานและความคิดเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลคําครั่ง เสร็จเรียบรอยแลว โดย
ผานการรายงานตอสภาองคการบริหารสวนตําบลคําครั่ง เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563

เพ่ือใหรายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและเมินผลแผนพัฒนา ประจําป
พ.ศ.2563 เสร็จสิ้นตามระเบียบฯ ข้ันตอน จึงออกประกาศรายงานการติดตามและเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3

( นายสมบัติ  เสตรา )
นายกองคการบริหารสวนตําบลคําครั่ง



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
ประจําป�  2563 

รอบเดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 (ระหว,างเมษายน พ.ศ. ๒๕63 – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค0การบริหารส,วนตําบลคําครั่ง 
 อําเภอเดชอุดม  จังหวดัอุบลราชธานี 

 
 งานวิเคราะห0นโยบายและแผน  สํานักปลัด  องค0การบริหารส,วนตําบลคําครั่ง 

WWW.KHAMKHRNG.GO.TH  
โทรศัพท0  0-8549-79509   โทรสาร  045-210652 

 



คํานํา 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2561 หมวด 6  ข�อ ๒๙  (3)  ข�อ 30 (5)  ได�กําหนดให�มีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน�าท่ีดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการจะต�องดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู�บริหารท�องถ่ิน  เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภา
ท�องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชน
ในท�องถ่ินทราบในท่ีเปIดเผยภายในสิบห�าวันนับแต�วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าวและต�องปIดประกาศไว�
เปJนระยะเวลาไม�น�อยกว�าสามสิบวันโดยอย�างน�อยปKละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปK  

 

 เพ่ือให�เปJนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล�าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค)การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  จึงได�ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค)การบริหารส�วนตําบลคํา
ครั่ง ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รอบท่ีสองเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖3  (ระหว�างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕63 
ถึง กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖3) ข้ึน  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ีได�จากการติดตามให�นายกองค)การบริหารส�วน
ตําบลทราบ  คณะกรรมการหวังเปJนว�ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเปJนประโยชน)อย�างยิ่งในการพัฒนา
องค)การบริหารส�วนตําบล สามารถแก�ไขปPญหาให�กับประชาชนได�  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 
 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
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    ส,วนที่ 1 
 

การบทนํา 
 
  การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน  เปJนบทบาทและอํานาจหน�าท่ีท่ีสําคัญประการหนึ่งขององค)กร

ปกครองส�วนท�องถ่ิน  ในการขับเคลื่อนให�เกิดการพัฒนาในด�านต�างๆ  ตามอํานาจหน�าท่ี ท้ังด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร�อย ด�านการวางแผน 
การส�งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท�องเท่ียว  ด�านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ)ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล�อม และด�านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปPญญาท�องถ่ิน  ท้ังนี้เปJนไปตามความในมาตรา  59(4)  
แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลองค)การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537  แก�ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  6)  พ.ศ. 2552  
ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกา ว�าด�วยหลักเกณฑ)และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546  และให�
คํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน  การจัดทํางบประมาณ  การจัดซ้ือจัดจ�าง  การ
ตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปIดเผยข�อมูลข�าวสาร  ท้ังนี้ ให�เปJนไปตามกฎหมายระเบียบ  
ข�อบังคับว�าด�วยการนั้นและหลักเกณฑ)และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด”   แม�ว�าองค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
จะมีอํานาจหน�าท่ีเพ่ิมมากข้ึน แต�องค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินส�วนใหญ�ยังคงมี   ทรัพยากรจํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ)  เพ่ือให�การดําเนินงานขององค)กรเปJนไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร�งใส และเกิดประโยชน)สูงสุดแก�ท�องถ่ินของตน  การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน  จึงเปJนเครื่องมือท่ีสําคัญประการ
หนึ่งท่ีจะให�องค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถดําเนินงานได�ตามเป]าหมายท่ีวางไว�   

 

การติดตามและประเมินผลแผนเปJนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจขององค)กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินว�าดําเนินการได�ตามเป]าหมายท่ีกําหนดไว�หรือไม�  ทําให�ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได�
อย�างเปJนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต�างๆ ซ่ึงอาจเกิดจากองค)กร  บุคลากร  
สภาพพ้ืนท่ีและผู�มีส�วนเก่ียวข�องเพ่ือนําไปสู�การปรับปรุงแผนงานให�เกิดความสอดคล�องกับสภาพแวดล�อมในสังคม
ภายใต�ความต�องการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสู�การวางแผนการพัฒนาในปKต�อๆ ไป พร�อมการ
ปรับปรุงและเร�งรีบดําเนินการสิ่งเหล�านี้จะถูกค�นพบเพ่ือให�เกิดการพัฒนาท�องถ่ิน  โดยการติดกตามและประเมินผล
ซ่ึงส�งผลให�เกิดกระบวนการพัฒนาท�องถ่ินอย�างเข�มแข็งและมีความยั่งยืน  เปJนไปตามเป]าประสงค)ท่ีตั้งไว�ได�อย�างดียิ่ง      
 

ประโยชน0ของการติดตามและประเมินผล  
๑)  ทํารู�ว�าการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน�อยเพียงใด  เพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เห็นจุดสําคัญท่ีจะต�องปรับปรุงแก�ไขอย�างชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงค)ของแผนงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรท่ีต�องใช� ช�วงเวลาท่ีจะต�องกระทําให�เสร็จ  ซ่ึงจะทําให�แผนงานมีความเหมาะสมต�อการนําไปปฏิบัติให�
บรรลุวัตถุประสงค)อย�างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   

๓)  ทําให�ทราบว�าจะต�องเปลี่ยนแปลงโครงการอย�างไรบ�างให�เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน�อยแค�
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก�อให�เกิดผลกระทบอะไรบ�าง  อาทิ  เช�น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค)บางส�วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน�วยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบัติ เปJนต�น 

 
 

1 



 
๔)  ทําให�ทราบว�ามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใช�อยู�มีข�อบกพร�องอะไรบ�าง  ข�อบกพร�องดังกล�าวเกิดจากสาเหตุ

อะไร  เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก�ไขปรับปรุงมาตรการใหม�ให�เหมาะสมต�อการนําไปปฏิบัติให�
บรรลุวัตถุประสงค)ยิ่งข้ึน 

๕)  ทําให�ทราบว�าข้ันตอนใดบ�างท่ีมีปPญหาอุปสรรค  และปPญหาอุปสรรคเหล�านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เม่ือ
ทราบข�อมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเปJนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงานให�มีความ
กระจ�างชัด  เพ่ือขจัดปPญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต�ละข้ันตอนให�หมดไป 

๖)  ทําให�ทราบว�าแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ�อน (weaknesses)  อะไรบ�าง และ
จุดอ�อนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก�ไขได�อย�างไร  เม่ือได�ทําการวิเคราะห)ข�อมูลครบถ�วนแล�ว ผลการวิเคราะห)
จะนําไปสู�การพัฒนาแผนงานให�มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๗)  ทําให�ผู�ให�การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู�สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค)เพียงใด  มีปPญหาอุปสรรคท่ีจะต�องปรับปรุงแก�ไขโครงการหรือไม�   (ผู�สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส�วน  คือ ส�วนแรก คือ ผู�สนับสนุนการเงินแก�โครงการ เพ่ือให�การนําโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสําเร็จ  และส�วนท่ีสอง  คือ ผู�ให�การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ  ท้ังผู�ให�การสนับสนุน
การนําโครงการไปปฏิบัติและผู�สนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทําการประเมินผลต�างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให�เห็นว�าแนวความคิดริเริ่มใหม�ในการแก�ไขปPญหาของท�องถ่ินประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค)ท่ีกําหนดไว�เพียงใด มีปPญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอย�างไรบ�าง และปPญหาอุปสรรคเหล�านี้ได�ผล
เพียงใด  และหรือจะต�องปรับปรุงในส�วนใดบ�าง       

๙)  การประเมินจะทําให�เกิดความกระจ�างชัดว�าโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแล�วได�ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให�ครอบคลุมกว�างขวางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปPญหาอุปสรรคมากและไม�สอดคล�องกับการแก�ไขปPญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให�น�อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแข�งขันกันการ
ประเมินผลจะทําให�ทราบว�าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก�ไขปPญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให�
ดําเนินการต�อไป ส�วนโครงการท่ีไม�ประสบความสําเร็จ หรือให�ผลตอบแทนน�อยกว�ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     

 
ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

ข้ันตอนท่ี ๑  แต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ข�อ ๒๘  ดังนี้   

ให�ผู�บริหารท�องถ่ินแต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ประกอบด�วย  
๑)  สมาชิกสภาท�องถ่ินท่ีสภาท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผู�แทนประชาคมท�องถ่ินท่ีประชาคมท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผู�แทนหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหน�าส�วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยให�คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน�าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทําหน�าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข�อ ๒๘ ให�มีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละสี่ปKและอาจได�รับการคัดเลือกอีกได�   
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ข้ันตอนท่ี ๒   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข�อ ๒๙ (๑)   

 

ข้ันตอนท่ี ๓   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข�อ ๒๙ (๒)   

 

  ข้ันตอนท่ี ๔   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึง
ได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู�บริหารท�องถ่ิน  เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ิน
ทราบในท่ีเปIดเผยภายในสิบห�าวันนับแต�วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าวและต�องปIดประกาศไว�เปJน
ระยะเวลาไม�น�อยกว�าสามสิบวันโดยอย�างน�อยปKหนึ่ งครั้ งภายในเดือนธันวาคมของทุกปK  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ข�อ ๑2 
(3)   

  

ข้ันตอนท่ี ๕   ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต�อสภาท�องถ่ิน  และคณะกรรมการ
พัฒนาท�องถ่ิน  พร�อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเปIดเผย
ภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล�าวและต�องปIดประกาศโดย
เปIดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวัน  โดยอย�างน�อยปKละหนึ่ งครั้ งภายในเดือนธันวาคมทุกปK   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 3)    พ.ศ.๒๕61 ข�อ ๑3 
(๕)   
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คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท�องถิ่น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั�นตอนการดาํเนนิการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

ผู�บริหารท�องถิ่นเสนอต,อสภาท�องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท�องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถิ่นทราบในท่ีเปHดเผยภายในสิบห�า
วันนับแต,วันท่ีผู�บริหารท�องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล,าวและต�องปHดประกาศโดยเปHดเผยไม,
น�อยกว,าสามสิบวัน โดยอย,างน�อยป�ละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป� 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได�จากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาต,อผู�บริหารท�องถิ่น 

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน องค)การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  ได�กําหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค)การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง   โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู�มือของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน  ดังนี้     

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด�วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ)การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปK (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค)กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ) ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ)การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปKขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน      

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ)การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ�อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปK  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0810.3/ว 6056 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ�อม
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  

-  คู�มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู�การปฏิบัติขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
(โดยกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินร�วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู�มือดังกล�าวคณะกรรมการจึงได�กําหนดกรอบและแนวทางในหาร
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

 (๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดําเนินโครงการเปJนไปตามห�วงเวลาท่ีกําหนดเอาไว�ในแผนการดําเนินงานหรือไม�  

และเปJนห�วงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมต�อถูกต�องหรือไม�  มีความล�าช�าเกิดข้ึนหรือไม�    
(๒)  ความสอดคล�อง (relevance) 

มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ�นดิน  ยุทธศาสตร)ประเทศ  ค�านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร)และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห�งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร)การพัฒนากลุ�มจังหวัด ยุทธศาสตร)การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร)การ
พัฒนาองค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท�องถ่ิน (ด�านการเกษตรและแหล�งน้ํา)  วิสัยทัศน)  พันธกิจ  จุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผู�บริหาร  รวมท้ังปPญหา  ความต�องการของประชาคมและชุมชน  
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(๓)  ความพอเพียง     

   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปJนโครงการท่ีมีความจําเปJนต�อประชาชนในชุมชน  
สามารถแก�ไขปPญหาท่ีเกิดข้ึนได�ในชุมชน และสามารถดําเนินการได�ตามอํานาจหน�าท่ีของท�องถ่ิน  โดยคํานึงถึง
งบประมาณของท�องถ่ิน 

(๔)  ความก�าวหน�า     
พิจารณาถึงความก�าวหน�าในอนาคตของท�องถ่ิน  โดยพิจารณา 
ยุทธศาสตร
การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน (การพัฒนาด�านการคมนาคม  โครงสร�างพ้ืนฐาน   

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การใช�กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง) 
ยุทธศาสตร
การพัฒนาคนและสังคม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สุขภาวะของประชาชน   

การรณรงค*และ    ป-องกันยาเสพติด  การกีฬาและการออกกําลังกาย  การส3งเสริม อนุรักษ* ฟ56นฟู กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส3งเคราะห*และส3งเสริมผู�ด�อยโอกาส  การสร�างชุมชนเข�มแข็ง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ (สนับสนุน ส3งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพ 
ท่ีสอดคลองกับสภาพ ความต�องการของตลาดและชุมชน   ส3งเสริมพัฒนาการท3องเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร* 
ตามวิถีชุมชนและภูมิป<ญญาชาวบ�าน  การส3งเสริมการลงทุน การพาณิชย* การพัฒนาธุรกิจท่ีเก่ียวกับการท3องเท่ียว) 

ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านส่ิงแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ    (การฟ56นฟูและอนุรักษ*ป>า และ 
ระบบนิเวศ   การบริหารจัดการพ้ืนท่ีลุ3มน้ํา  การควบคุมดูแลการท3องเท่ียวในแหล3งท3องเท่ียวธรรมชาติในชุมชน การ
บริหารจัดการขยะ   การกําจัดและบําบัดมลพิษ 

ยุทธศาสตร
การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค
กรภายใต�ระบบ         
ธรรมาภิบาล  (ส3งเสริมกระบวนการเรียนรู� การมีส3วนร3วม  การบริหารจัดการองค*กรให�มีประสิทธิภาพและโปร3งใส  
การตอบสนองความต�องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค*กร
อย3างสมํ่าเสมอและต3อเนื่อง 

 (๕)  ประสิทธิภาพ   
        ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการว�าสามารถดําเนินการได�บรรลุวัตถุประสงค)หรือไม�  

มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม�  ผู�เข�าร�วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม�  การดําเนินโครงการสามารถแก�ไขปPญหาของ
ชุมชนได�หรือไม�  งบประมาณถูกใช�ไปอย�างประหยัดและคุ�มค�า ทรัพย)สินของ เช�น วัสดุ  อุปกรณ)  ครุภัณฑ) ถูกใช�ไป
อย�างคุ�มค�า  มีการบํารุงรักษาและซ�อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม� 

 (๖)  ประสิทธิผล     
        ปPญหาของชุมชนประชาชนได�รับการแก�ไขหรือไม�  มีผลกระทบต�อประชาชนในชุมชนหรือไม�   

(๗)  ผลลัพธ0และผลผลิต     
        ประชาชน  ชุมชน  ได�รับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซ่ึงส�งผลไปถึงการพัฒนา

จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ 
       (๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ   
        เปJนการประเมินถึงผลกระทบต�อชุมชนและสังคมและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง  โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต�อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล�อม  สิ่งแวดล�อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว�ามีผลกระทบ
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เกิดข้ึนอย�างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต�อง
หรือไม�  
ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงต�องกําหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดห�วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค)ประกอบท่ีสําคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 

  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค)กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู�เข�าร,วมติดตามและประเมินผล  ได�แก�  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู�รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท�องถ่ิน  ผู�มีส�วนเก่ียวข�อง  และผู�มีส�วนได�เสีย (stakeholders) ในท�องถ่ิน  
ผู�รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล  
  (๓)  ห�วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต�องดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาท�องถ่ิน  พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเปIดเผย
ภายในสิบห�าวันนับแต�วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าวและต�องปIดประกาศไว�เปJนระยะเวลาไม�น�อยกว�า
สามสิบวันโดยอย�างน�อยปKละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปK โดยสามารถติดตามเปJน
รายไตรมาสและรายหกเดือนได�  ดังนี้ 
    (๔)  เครื่องมือ  อันได�แก�   

เครื่องมือ  อุปกรณ)  สิ่งท่ีใช�เปJนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช�ในการ
รวบรวมข�อมูลแผนพัฒนาท่ีได�กําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลต�อการพัฒนาท�องถ่ิน  ข�อมูลดังกล�าวเปJนได�ท้ังข�อมูลเชิงปริมาณ  
และข�อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเปJนและสําคัญในการนํามาหาค�าและผลของประโยชน)ท่ีได�รับจากแผนพัฒนา  
เปJนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล�องของยุทธศาสตร)และโครงการ  แบบตัวบ�งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข�อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
นําไปวิเคราะห)ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต�างๆ ท่ีสอดคล�องกับบริบทของท�องถ่ิน   

(๕)  กรรมวิธี  อันได�แก�  
  เปJนวิธีการติดตามและประเมินผล จะต�องศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับยุทธศาสตร)  ซ่ึงเปJน

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต�างๆ ท่ีเปJนทรัพย)สินขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาท�องถ่ิน  
โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต�างๆ  อันได�แก�แผนพัฒนา  แผนการดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ�าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ�ายงบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการ  ทรัพย)สินต�างๆ มีอยู�จริง
หรือไม�  สภาพของทรัพย)สินนั้นเปJนอย�างไร อันได�แก�  ครุภัณฑ)  ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  กลุ�มผลประโยชน)ต�างๆ เพ่ือ
ตรวจดูว�าดําเนินการให�เปJนไปตามวัตถุประสงค)และได�รับผลตามท่ีตั้งไว�หรือไม�  
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วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข�อมูล  การนําข�อมูล
มาวิเคราะห)  เปรียบเทียบ  การค�นหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบต�อองค)กรสอบถามข�อมูลจาก
ผู�รับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะห)ปPญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก�ไขปPญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข�อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการเก็บข�อมูลจากแผนยุทธศาสตร)การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปK  แผนการ

ดําเนินการ  ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย  เอกสารการเบิกจ�าย  ภาพถ�าย  ทะเบียนทรัพย)สิน  เอกสารการดําเนิน
โครงการจากผู�รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
   การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

กําหนดให�ผู�รับผิดชอบโครงการเปJนผู�รับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผู�รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให�บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได�ตามความเหมาะสม และสรุปปPญหา-อุปสรรค  ข�อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
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    ส,วนที่ ๒ 
 

การพฒันาวิสัยทัศน0  พันธกิจ  จุดมุ,งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 
   กาพัฒนาองค0การบริหารส,วนตําบลคําครั่ง 

วิสัยทัศน0  ขององค0การบริหารส,วนตําบลคําครั่ง 
 “เกษตรกรรมปลอดสาร  พ้ืนฐานดี เพ่ิมทวีรายได� ก�าวไกลเทคโนโลยี มากมีคุณธรรม ก�าวล้ําการศึกษา” 
พันธกิจ 
 สร�างเมืองให�น,าอยู, 

1. ก�อสร�าง  บํารุง  รักษา ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
2. ปรับปรุงสิ่งแวดล�อมด�านการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ระบบบําบัดน้ําเสีย 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน) 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
1. ส�งเสริมการศึกษา กิจกรรมทางศาสนา  จารีตประเพณี  วัฒนธรรม และภูมิปPญญาท�องถ่ิน 
2. ส�งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข สถานีอนามัย 
3. พัฒนาเศรษฐกิจให�ประชาชนมีอาชีพ มีงานทําและเพ่ิมรายได� 
4. การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย)สิน 
5. พัฒนาการบริหารโครงการท่ีดี เสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง ส�งเสริมการมีส�วนร�วม 

จุดมุ,งหมายเพ่ือการพัฒนา 
 1. สร�างเมืองให�น�าอยู� โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการในทุกๆ ด�าน ให�เกิดผลการพัฒนาท่ียั่งยืน 
มีดุลยภาพและเปJนเมืองน�าเท่ียว สิ่งแวดล�อมดี 
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัยดี  ประชาชนมีอาชีพ มีงานทํา และ
รายได�เลี้ยงชีพอย�างพอเพียง 
 3. เสริมสร�างความเข�มแข็งทางสังคม ชุมชนและครอบครัวให�มีบทบาทพัฒนาคุณภาพชีวิตพ่ึงตนเองได� 
ยุทธศาสตร0การพัฒนา 
 1. ยุทธศาสตร0การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 
     1.1 การพัฒนาเส�นทางคมนาคม การจราจร ท�อระบายน้ําให�มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยและท่ัวถึง 
     1.2 พัฒนา สาธารณูปการ(ไฟฟ]า ประปา โทรศัพท) ฯลฯ)ให�ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 
     1.3 ผลักดันให�มีการใช�ผังเมืองรวม เพ่ือกรอบและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจและสังคม 
           1.4 ผลักดันให�มีการใช�กฎหมายควบคุมอาคารให�เปJนรูปธรรม 
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 2. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

2.1 การพัฒนาการจัดการศึกษาอย�างท่ัวถึง โดยเน�นหลักคุณธรรมศีลธรรม 
2.2 การพัฒนาสุขภาวะของประชาชน ท้ังกาย จิต ปPญญาและพัฒนาสถานท่ีอยู�อาศัย 
2.3 ส�งเสริม สนับสนุน การป]องกัน แก�ไข ปราบปราม บําบัด รักษา ฟyzนฟูยาเสพติดในชุมชน 

 2.4 ส�งเสริม อนุรักษ) ฟyzนฟูกิจกรรมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปPญญาท�องถ่ิน รวมท้ัง
ปกป]องคุ�มครองศาสนสถานของชุมชน 

2.5 ส�งเสริม สนับสนุน สงเคราะห)ครอบครัว ผู�สูงอายุ ผู�ด�อยโอกาส ผู�พิการ ผู�ป{วยเอดส) 
2.6 ส�งเสริมการกีฬา และนันทนาการท้ังระดับพ้ืนฐานและมวลชน 
2.7 ส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการมีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถ่ินของประชาชน 
 

 3. ยุทธศาสตร0การพัฒนาเศรษฐกิจ 
3.1 ส�งเสริม สนับสนุนการสร�างความเข�มแข็งในการพัฒนาอาชีพท่ีสอดคล�องกับความต�องการของชุมชน

และความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ภายใต�หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 4. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด�านส่ิงแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
4.1 ส�งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม 
4.2 ส�งเสริมสร�างจิตสํานึกเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4.3 การพัฒนาแหล�งน้ํา ขุดลอกท�อระบายน้ํา คูระบายน้ําและแหล�งน้ําในชุมชน 
 

 5. ยุทธศาสตร0การพัฒนาองค0กรการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี  
5.1 ส�งเสริมให�ความรู�ด�านการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และการมีส�วนร�วมตามหลักการบริหาร

จัดการบ�านเมืองท่ีดีแก�ประชาชน 
5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค)กรให�มีประสิทธิภาพและโปร�งใส 
5.3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค)กรอย�างสมํ่าเสมอและต�อเนื่อง 
5.4 ส�งเสริม สนับสนุนการป]องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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    ส,วนที่ 3 
 

 
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานแผนพัฒนาองค0การบริหารส,วนตําบลคําครั่ง 

 
    การดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค)การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  ประจําปK

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  (ระหว�างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3) ดําเนินการตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข�อ 
๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
๒๕61  ข�อ ๑๓ และ  ข�อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  จะต�องดําเนินการ   

(๑) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู�บริหารท�องถ่ิน 

เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเปIดเผยภายในสิบห�าวันนับแต�วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล�าวและต�องปIดประกาศไว�เปJนระยะเวลาไม�น�อยกว�าสามสิบวันโดยอย�างน�อยปKละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปK   

ดังนั้น  เพ่ือให�การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค)การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  เปJนไปด�วย
ความถูกต�องตามระเบียบดังกล�าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินองค)การบริหารส�วน
ตําบลคําครั่ง    จึงได�ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค)การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  
ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   (ระหว�างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62  ถึง มีนาคม ๒๕๖3) ข้ึน   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2561 ข�อ 28  กําหนดให�นายกองค)การบริหารส�วนตําบลแต�งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  ประกอบด�วย 

1. สมาชิกสภาท�องถ่ินท่ีสภาท�องถ่ินคัดเลือก    จํานวนสามคน 
2. ผู�แทนประชาคมท�องถ่ินท่ีประชาชนท�องถ่ินคัดเลือก    จํานวนสองคน 
3. ผู�แทนหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือก   จํานวนสองคน 
4. หัวหน�าส�วนการบริหารท่ีคัดเลือกเอง     จํานวนสองคน 
5. ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือก    จํานวนสองคน 

(โดยมีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละสี่ปK  และมีอํานาจหน�าท่ี ดังนี้) 
1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อ

ผู�บริหารท�องถ่ิน  เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนา
ท�องถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนใน
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ท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย�างน�อยปKละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปKท้ังนี้ให�
ปIดประกาศโดยเปIดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวัน 

4. แต�งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช�วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค)การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  ได�รับ  การ 
แต�งต้ังจากนายกองค)การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง ตามคําสั่งท่ี 461/2562  เม่ือวันท่ี  27 ธันวาคม 2562  ซ่ึง
คณะกรรมการประกอบด�วย 

1. นายเสถียร  ชูคํา  สมาชิกสภาท�องถ่ิน  ประธานกรรมการ 
2. นายศรีระ  คงมาก  สมาชิกสภาท�องถ่ิน   กรรมการ 
3. นายพิชิต  บุญวิจิตร สมาชิกสภาท�องถ่ิน   กรรมการ 
4. นางไพศรี  รัตนะ  ผู�แทนหน�วยงาน    กรรมการ  
5. นายสุชาติ  หวังดี  ผู�แทนหน�วยงาน    กรรมการ 
6. นางปI}นเพชร  ว�องไว  ตัวแทนประชาคม   กรรมการ 
7. นายบัวพันธ)  สีดา  ตัวแทนประชาคม   กรรมการ 
8. นายวิระชาติ  บุญประชม รองปลัดองค)การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง กรรมการ  
9. นายอลงกต  แสงจันทร) ผู�อํานวยการกองช�าง   กรรมการ   
10. นายวันดี  วารินทร)  ผู�ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
11. นายเสาร)  จอมหงษ) ผู�ใหญ�บ�าน หมู�ท่ี 7  เลขานุการคณะกรรมการ 

  

 โดยมีนายเสาร)    จอมหงษ)  เปJนเลขานุการของคณะกรรมการ   ซ่ึงคณะกรรมการฯ  ได�พิจารณาการ
กําหนดโครงการและงบประมาณไว�ในยุทธศาสตร)ของแผนพัฒนาองค)การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง ประจําปK 2563  

 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค0การบริหารส,วนตําบลคําครั่ง 
�  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร)การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) รวมท้ังท่ีเปลี่ยนแปลง  
�  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปK (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมท้ังท่ีเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   
 

1. ดําเนินการตรวจสอบในระหว�างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี
ขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินประจําปKงบประมาณนั้น  ว�าสามารถเปJนไปตามเป]าหมายท่ีตั้งไว�หรือไม� 

2. สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
3. เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปKท่ีผ�านมาละปKปPจจุบัน 
4. เสนอแนะความคิดเห็นท่ีได�จากการติดตามและประเมินผล 
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การกํากับการจัดทําแผนพัฒนา 

ขององค0การบริหารส,วนตําบลคําครั่ง  อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธาน ี

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การ
ดําเนินงาน 

ไม,มี 
การ

ดําเนินงาน 
ส,วนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน   
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  
3. มีการจัดประชุมอย�างต�อเนื่องสมํ่าเสมอ �  
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประชาคมท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนยุทธศาสตร)การพัฒนา �  
ส,วนท่ี 2 การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน   
7. มีการรวบรวมข�อมูลและปPญหาสําคัญของท�องถ่ินมาจัดทําฐานข�อมูล �  
8. มีการเปIดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการจัดทําแผน �  
9.มีการวิเคราะห)ศักยภาพของท�องถ่ิน(swot)เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาท�องถ่ิน �  
10.มีการกําหนดวิสัยทัศน)และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินท่ีสอดคล�อง �  
11. มีการกําหนดวิสัยทัศน)และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร)จังหวัด �  
12. มีการกําหนดจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินท่ียั่งยืน �  
13. มีการกําหนดเป]าหมายการพัฒนาท�องถ่ิน �  
14. มีการกําหนดยุทธศาสตร)การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา �  
15. มีการกําหนดยุทธศาสตร)ท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร)ของจังหวัด �  
16. มีการอนุมัติและประกาศใช�แผนยุทธศาสตร)การพัฒนา �  
17. มีการจัดทําบัญชีกลุ�มโครงการในแผนยุทธศาสตร) �  
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร) �  
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รวม
จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน

1 ด�านโครงสร�างพื้นฐาน 87 70.73 18 14.63 0 0 6 4.88 6
2 ด�านการพัฒนาเศรฐกิจ 7 5.69 5 4.07 1 0.81 2 1.63 3
3 ด�านการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคม 9 7.32 9 7.32 3 2.44 2 1.63 5
4 ด�านการพัฒนาแหล-งน้ํา 8 6.50  -  -  - 0.00 0 0.00 0
5 ด�านการเมือง การปกครองและการบริหาร 7 5.69 7 5.69 3 2.44 4 3.25 7

ด�านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 5

โครงการที่สําเร็จ (ครั้งที่ 2)

สรุปผลสําเร็จการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท�องถิ่น ประจําป' พ.ศ.2563
 (เมษายน - กันยายน พ.ศ.2563)

ลําดับ ยุทธศาสตร1
โครงการทั้งหมด (ป' 2563) โครงการตั้งงบประมาณ โครงการที่สําเร็จ (ครั้งที่ 1)

6
ด�านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมและการท-องเที่ยว

5
4.07 5 4.07  - 0.00 5 4.07 5

123 100 44 35.77 7 5.69 19 15.45 26

จํานวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท�องถิ่น จํานวน  123   โครงการ ดําเนินการสําเร็จ 26 โครงการ คิดเป;นร�อย 21.14
ตั้งงบประมาณไว�ในงบประมาณ พ.ศ.2563  จํานวน 44  โครงการ ดําเนินการสําเร็จ 26 โครงการ คิดเป;นร�อยละ 59.09
เป;นโครงการที่ดําเนินการในรอบ(ระหว-างตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) จํานวน  7  โครงการ คิดเป;นร�อยละ 5.69
เป;นโครงการที่ดําเนินการในรอบ(ระหว-างเมษายน - กันยายน 2563) จํานวน  19  โครงการ คิดเป;นร�อยละ 15.45

รวม คิดเป;นร�อยละ 21.14

รวม



เปรียบเทียบการรับจ9ายงบประมาณขององค1การบริหารส9วนตําบลคําครั่ง
รายรับ-รายจ9าย  

รายรับจริงป'งบประมาณ 
2563

(ต.ค.2562 -มี.ค.2563)
ภาษีอากร 67,000.00                    19,186.95
ค-าธรรมเนียม ค-าปรับและค-าใบอนุญาต 34,800.00                    13,498.70
รายได�จากทรัพยBสิน 140,000.00                  218,417.24
รายได�เบ็ดเตล็ด 15,000.00                    83,629.50
รายได�จากทุน 0                                 -   
ภาษีจัดสรร 18,490,000.00             17,624,208.72
เงินอุดหนุน 17,000,000.00             19,748,863.00
เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให�โดยระบุวัตถุประสงคB 0.00                                 -   
รวมรายรับท้ังส้ิน 35,746,800.00 37,707,804.11

รายการ ประมาณการ  2563

งบประมาณท่ีตั้งไว� งบประมาณจ9ายจริง ณ 
กันยายน 2563

งบกลาง 10,495,572.00 10,233,644.00
เงินเดือน(ฝDายการเมือง) 2,521,120.00 2,506,552.00
เงินเดือน(ฝDายประจํา) 10,472,468.00 10,175,760.00
ค-าตอบแทน 1,430,190.00 365,806.00
ค-าใช�สอย 2,997,930.00 1,941,722.56
ค-าวัสดุ 1,621,720.00 1,273,529.59
ค-าสาธารณูปโภค 354,000.00 243,217.74
เงินอุดหนุน 1,691,000.00 1,408,173.17
ค-าครุภัณฑB 1,198,800.00 239,740.00

ค-าท่ีดินและสิ่งก-อสร�าง 2,934,000.00 509,260.00
รายจ-ายอ่ืน 30,000.00  -
รวมรายจ9ายท้ังส้ิน 35,746,800.00 28,897,405.06

ท่ีมา : งบรายรับ-รายจ-าย (ตุลาคม พ.ศ.2562 - มีนาคม พ.ศ. 2563)



สรุปการดําเนินการโครงการประจําป'งบประมาณ พ.ศ.2563  (รอบเดือนเมษายน - กันยายน  พ.ศ.2563)
จํานวน 2 โครงการ

ยุทธศาสตร1/แผนงาน/โครงการ งบประมาณ เบิกจ9ายจริง งบประมาณ
คงเหลือ

ยุทธศาสตร1ท่ี 2 ด�านการพัฒนาเศรษฐกิจ
1.โครงการฝHกอบรมการผสมปุIยใช�เองเพ่ือลดต�นทุนการผลิต 30,000                      22,920       7,080         
2.โครงการเกษตรอินทรียBปลอดสารพิษ 20,000                      19,950       50              

รวม 50,000                      42,870       7,130         



สรุปการดําเนินการโครงการประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2563  (รอบเดือนเมษายน - กันยายน  พ.ศ.2563)

ยุทธศาสตรB/แผนงาน/โครงการ งบประมาณ เบิกจ-ายจริง งบประมาณ
คงเหลือ

ยุทธศาสตร1ท่ี 3 การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต คนและสังคม
1. โครงการส-งเสริมสุขภาพผู�สูงอายุตําบลคําครั่ง 40,100                      40,100       -             
2. โครงการอบรมส-งเสริมอาชีพสานตะกร�าแฟนซี (ม.7) 25,000                      25,000       -             
3. โครงการคัดแยกขยะ 50,000                      38,920       11,080       

รวม 115,100                    104,020     11,080       



 สรุปการดําเนินการโครงการประจําป'งบประมาณ พ.ศ.2563  (รอบเดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ.2563)
จํานวน 4 โครงการ

ยุทธศาสตร1/แผนงาน/โครงการ งบประมาณ เบิกจ9ายจริง งบประมาณ
คงเหลือ

ยุทธศาสตร1ท่ี 5 ด�านการเมือง การปกครองและการบริหาร
1.โครงการเดินรณรงคBต-อต�านยาเสพติดเนื่องในวันต-อต�านยา
เสพติดประจําปJ 2563 8,000                           5,775         2,225         
2.โครงการฝHกซ�อมแผนปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย 26,000                         26,000       -             
3.โครงการฝHกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาสาธารณภัยประจํา
องคBการบริหารส-วนตําบลคําครั่ง 148,000                       148,000     -             
4.โครงการ "ตาวิเศษ อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน" 5,000                           4,992         8

รวม 187,000                      184,767     2,233         



 สรุปโครงการท่ีได�ดําเนินการการโอนเพ่ิมและต้ังรายการใหม9งบประมาณประจําป' พ.ศ.2563 

งบประมาณ หน9วยงาน
รับผิดชอบ

1 ค-าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 39,000.00               
กองคลัง

เงินเดือนพนักงาน 
(กองคลัง)

2 สํารองจ-าย 100,000.00            
สํานักปลัด

เงินเดือนพนักงาน 
(สํานักปลัด)

3 เงินเพ่ิมต-างๆของพนักงาจ�าง 9,200.00                       สํานักปลัด     
(สังคมสงเคราะหB)

เงินเดือนพนักงาน 
(สังคมสงเคราะหB)

4 เงินเดือนพนักงาน 19,214.00               
สํานักปลัด

ค-าตอบแทนพนักงาน
จ�าง (สํานักปลัด)

5 เงินเพ่ิมต-างๆของพนักงาจ�าง 13,280.00               
สํานักปลัด

ค-าตอบแทนพนักงาน
จ�าง (สํานักปลัด)

6 เงินเพ่ิมต-างๆของพนักงาจ�าง 4,420.00                 
สํานักปลัด (รักษา
ความสงบภายใน)

ค-าตอบแทนพนักงาน
จ�าง (รักษาความสงบ

ภายใน)

                (ระหว9างเดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ. 2563) จํานวน 44 รายการ
ลําดับ

โครงการ หมายเหตุ
งบประมาณ/หน9วยงานรับผิดชอบ

ความสงบภายใน)
ภายใน)

7 ค-าตอบแทนพนักงานจ�าง 35,000.00               
กองการศึกษา

เงินเดือนพนักงาน 
(กองการศึกษา)

8 เงินเพ่ิมต-างๆของพนักงานจ�าง 1,620.00                 
กองการศึกษา

ค-าตอบแทนพนักงาน
จ�าง  (กองการศึกษา)

9 เงินเดือนพนักงาน 9,200.00                 เงินเดือนพนักงาน 
(สังคมสงเคราะหB)

ค-าตอบแทนพนักงาน
จ�าง  (สังคมสงเคราะหB)

10 ค-าวิทยฐานะ 38,500.00               
กองการศึกษา

เงินเดือนพนักงาน 
(กองการศึกษา)

11 ค-าเช-าบ�าน 16,000.00               
กองการศึกษา

เงินเดือนพนักงาน 
(กองการศึกษา)

12 ค-าอาหารเสริม (นม) 80,000.00               
กองการศึกษา

เงินเดือนพนักงาน 
(กองการศึกษา)

13 เงินเพ่ิมต-างๆของพนักงานจ�าง (งานระดับประถมวัยฯ) 1,620.00                 
กองการศึกษา

ค-าตอบแทนพนักงาน
จ�าง  (กองการศึกษา)

14 วัสดุไฟฟOาและวิทยุ 12,000.00               
กองช-าง

เงินเดือนพนักงาน 
(กองช-าง)

15 วัสดุก-อสร�าง 60,000.00               
กองช-าง

เงินเดือนพนักงาน 
(กองช-าง)



 สรุปโครงการท่ีได�ดําเนินการการโอนเพ่ิมและต้ังรายการใหม9งบประมาณประจําป' พ.ศ.2563 

งบประมาณ หน9วยงาน
รับผิดชอบ

                (ระหว9างเดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ. 2563) จํานวน 44 รายการ
ลําดับ

โครงการ หมายเหตุ
งบประมาณ/หน9วยงานรับผิดชอบ

16 ค-าใช�จ-ายเดินทางไปราชการในประเทศ 50,000.00               

สํานักปลัด

เงินค-าตอบแทน
เลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกฯ (สํานักปลัด)

17 ค-าจัดซ้ืออาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนบ�านคําครั่ง 10,680.00               

กองการศึกษา

ค-าจัดซ้ืออาหาร
กลางวันสําหรับ

โรงเรียนบ�านนาสมบูรณB
 (กองการศึกษา)

18 เบ้ียยังชีพผู�พิการ 259,200.00            
สํานักปลัด

เบ้ียผู�สูงอายุ (สํานัก
ปลัด)

19 โครงการซ-อมแซมถนน ซอยโนนย-านางหมู-ท่ี 2 100,000.00            

กองช-าง

โครงการซ-อมแซมฝาย
ห�วยหินหนีบ ม.2 (กอง

ช-าง)ช-าง)

20 ค-าใช�จ-ายเดินทางไปราชการในประเทศ 35,000.00               กองคลัง  ค-าใช�สอย    (กองคลัง)

21 โครงการฝHกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ 14,500.00               
สํานักปลัด

ค-าตอบแทนพนักงาน
จ�าง (สํานักปลัด)

22 ค-าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป;นประโยชนBแก- อปท. 34,130.00               

กองการศึกษา

ค-าตอบแทนผู�ปฏิบัติ
ราชการอันเป;น

ประโยชนBแก- อปท. 
(สํานักปลัด)

23 ค-าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป;นประโยชนBแก- อปท. 28,000.00               
กองคลัง

เงินเดือนพนักงาน 
(กองคลัง)

24 ค-าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป;นประโยชนBแก- อปท. 41,000.00               
กองคลัง

ค-าตอบแทนพนักงาน
จ�าง (กองคลัง)

25 ค-าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป;นประโยชนBแก- อปท. 19,000.00               
กองคลัง

เงินเพ่ิมต-างๆของ
พนักงานจ�าง (กองคลัง)

26 ค-าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป;นประโยชนBแก- อปท. 10,000.00               

กองคลัง

ค-าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ (กองคลัง)

27 ค-าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป;นประโยชนBแก- อปท. 36,000.00               กองคลัง ค-าเช-าบ�าน (กองคลัง)

28 ค-าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป;นประโยชนBแก- อปท. 78,000.00               
กองช-าง

ค-าตอบแทนพนักงาน
จ�าง (กองช-าง)



 สรุปโครงการท่ีได�ดําเนินการการโอนเพ่ิมและต้ังรายการใหม9งบประมาณประจําป' พ.ศ.2563 

งบประมาณ หน9วยงาน
รับผิดชอบ

                (ระหว9างเดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ. 2563) จํานวน 44 รายการ
ลําดับ

โครงการ หมายเหตุ
งบประมาณ/หน9วยงานรับผิดชอบ

29 ค-าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป;นประโยชนBแก- อปท. 230,000.00            
สํานักปลัด

ค-าใช�จ-ายในการเลือกตั้ง
 (สํานักปลัด)

30 ค-าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป;นประโยชนBแก- อปท. 30,000.00               สํานักปลัด (รักษา
ความสงบภายใน)

ค-าใช�จ-ายในการเลือกตั้ง
 (สํานักปลัด)

31 ค-าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป;นประโยชนBแก- อปท. 50,000.00               สํานักปลัด (สังคม
สงเคราะหB)

ค-าใช�จ-ายในการเลือกตั้ง
 (สํานักปลัด)

32 ค-าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป;นประโยชนBแก- อปท. 10,000.00               
สํานักปลัด (เกษตร)

ค-าใช�จ-ายในการเลือกตั้ง
 (สํานักปลัด)

33 ค-าไฟฟOา 20,000.00               
สํานักปลัด

ค-าใช�จ-ายในการเลือกตั้ง
 (สํานักปลัด)

34 ค-าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป;นประโยชนBแก- อปท. 34,130.00               
กองการศึกษา

เงินเดือนพนักงาน 
(กองการศึกษา)

35 ค-าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป;นประโยชนBแก- อปท. 42,000.00               35 ค-าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป;นประโยชนBแก- อปท. 42,000.00               กองการศึกษา 
(ประถมวัยฯ)

เงินประจําตําแหน-ง
(กองการศึกษา)

36 ค-าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป;นประโยชนBแก- อปท. 6,000.00                 

กองการศึกษา 
(ประถมวัยฯ)

ค-าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ (กองการศึกษา)

37 ค-าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป;นประโยชนBแก- อปท. 10,000.00               
กองการศึกษา 
(ประถมวัยฯ)

รายจ-ายเก่ียวกับการ
รับรองและพิธีการ 

(กองการศึกษา)

38 ค-าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป;นประโยชนBแก- อปท. 35,000.00               

กองการศึกษา 
(ประถมวัยฯ)

โครงการคลินิกเคลื่อนท่ี
 งเสริมทักษะการดูแล
เด็กให�ปลอดภัยจาก

โรคติกต-อ (กอง
การศึกษา)

39 ค-าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป;นประโยชนBแก- อปท. 20,000.00               
กองการศึกษา 
(ประถมวัยฯ)

ค-าบํารุงรักษาและ
ซ-อมแซม (กอง

การศึกษา)

40 ค-าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป;นประโยชนBแก- อปท. 25,000.00               กองการศึกษา 
(ประถมวัยฯ)

เงินเดือนพนักงานกอง
การศึกษา (ประถมวัยฯ)



 สรุปโครงการท่ีได�ดําเนินการการโอนเพ่ิมและต้ังรายการใหม9งบประมาณประจําป' พ.ศ.2563 

งบประมาณ หน9วยงาน
รับผิดชอบ

                (ระหว9างเดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ. 2563) จํานวน 44 รายการ
ลําดับ

โครงการ หมายเหตุ
งบประมาณ/หน9วยงานรับผิดชอบ

41 ค-าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป;นประโยชนBแก- อปท. 7,000.00                 
กองการศึกษา 
(ประถมวัยฯ)

   ค-าตอบแทน
พนักงานจ�าง กอง

การศึกษา (ประถมวัยฯ)

42 ค-าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป;นประโยชนBแก- อปท. 36,000.00               

กองการศึกษา 
(ประถมวัยฯ)

   ค-าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ กองการศึกษา 
(ประถมวัยฯ)

43 ค-าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป;นประโยชนBแก- อปท. 10,250.00               
กองการศึกษา 
(ประถมวัยฯ)

  เงินช-วยเหลือ
การศึกษาบุตร  กอง

การศึกษา (ประถมวัยฯ)

44 ค-าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป;นประโยชนBแก- อปท. 8,260.00                 

กองการศึกษา 
(ประถมวัยฯ)

 ค-ากิจกรรมพัฒนา
ผู�เรียนสําหรับ ศพด. 

บ�านคําครั่ง(ประถมวัยฯ)(ประถมวัยฯ) บ�านคําครั่ง(ประถมวัยฯ)

1,728,204               รวม



โครงการและกิจกรรมท่ีเบิกเหล่ือมลํ้าป'งบประมาณ (เงินกันป' 2562)
(ระหว9างเดือนเมษายน 2563 – กันยายน 2563) จํานวน 3 โครงการ

ยุทธศาสตร1/แผนงาน/โครงการ งบประมาณ เบิกจ9ายจริง งบประมาณ
คงเหลือ คู9สัญญา หมายเหตุ

ยุทธศาสตร1ที่ 1 ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน
1.โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง ซอย
โนนย-านาง ตําบลคําคร่ัง ม.1 100,000.00    99,000.00       1,000.00    

ร�าน ประติ
พลการช-าง

งบประมาณใน
ข�อบัญญัติ 62

2.โครงการก-อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบูรพา - หนองสนม บ�านบูรพา
 หมู-ที่ 8

350,000.00    328,500.00     21,500.00  หจก.ไหวดี

งบประมาณใน
ข�อบัญญัติ 62

3.โครงการก-อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยชลประทาน บ�านนานวลใต�
พัฒนา หมู-ที่ 9

150,000.00    142,800.00     7,200.00    
ร�าน ฐิติทรัพยB งบประมาณใน

ข�อบัญญัติ 62

รวม 600,000.00    570,300.00    29,700.00 





 สรุปการดําเนินการโครงการประจําป'งบประมาณ พ.ศ.2563  (รอบเดือนเมษายน - กันยายน  พ.ศ.2563)

ยุทธศาสตร1/แผนงาน/โครงการ งบประมาณ เบิกจ9ายจริง งบประมาณ
คงเหลือ

ยุทธศาสตร1ท่ี 6 ด�านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล�อมและการท9องเท่ียว
1. โครงการอนุรักษBทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
ประจําปJ 2563 5,000                        2,900         2,100         
2. โครงการสัตวBปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ�า 
ตามพระปณิธานศาสตรจารยB ดร.สมเด็จเจ�าฟOาฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัติยราชนารี ปJ 2563 33,000                      19,260       13,740       
3. โครงการสํารวจข�อมูลสัตวBและข้ึนทะเบียนสัตวB 6,600                        3,878         2,722         

รวม 44,600                      26,038       18,562       



สรุปการดําเนินการโครงการประจําป'งบประมาณ พ.ศ.2563  (รอบเดือนเมษายน - กันยายน  พ.ศ.2563)

ยุทธศาสตร1/แผนงาน/โครงการ งบประมาณ เบิกจ9ายจริง งบประมาณ
คงเหลือ

ยุทธศาสตร1ท่ี 6 ด�านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล�อมและการท9องเท่ียว
1.โครงการคลองสวยน้ําใสกิจกรรมกําจัดผักตบชวาและแหล-ง
น้ําสาธารณะ ประจําปJ 2563 5,000                        4,400         600            

รวม 5,000                        4,400         600            



 สรุปการดําเนินการโครงการประจําป'งบประมาณ พ.ศ.2563  (รอบเดือนเมษายน - กันยายน  พ.ศ.2563)
จํานวน 2 โครงการ

ยุทธศาสตร1/แผนงาน/โครงการ งบประมาณ เบิกจ9ายจริง งบประมาณ
คงเหลือ

ยุทธศาสตร1ท่ี 3 ด�านการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคม
1. โครงการส-งเสริมสุขภาพผู�สูงอายุตําบลคําครั่ง 40,100                      40,100       -             
2. โครงการอบรมส-งเสริมอาชีพสานตะกร�าแฟนซี (ม.7) 25,000                      25,000       -             

รวม 65,100                      65,100       -             



สรุปการดําเนินการโครงการประจําป'งบประมาณ พ.ศ.2563  (รอบเดือนเมษายน - กันยายน  พ.ศ.2563)
จํานวน 5 โครงการ

ยุทธศาสตร1/แผนงาน/โครงการ งบประมาณ เบิกจ9ายจริง งบประมาณ
คงเหลือ

ยุทธศาสตร1ท่ี 6 ด�านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล�อมและการท9องเท่ียว
1. โครงการรณรงคBการคัดแยกขยะเพ่ือลดปริมาณขยะปUญหา
สิ่งแวดล�อม 50,000                      38,920       11,080       

รวม 50,000                      38,920       11,080       



 โครงการและกิจกรรมท่ีเบิกจ9าย ประจําป'งบประมาณ พ.ศ.2563
(ระหว9างเดือนเมษายน 2563 – กันยายน 2563) จํานวน 6 โครงการ

ยุทธศาสตร1/แผนงาน/โครงการ งบประมาณ เบิกจ9ายจริง งบประมาณ
คงเหลือ คู9สัญญา หมายเหตุ

ยุทธศาสตร1ที่ 1 ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน
1.โครงการขยายเขตไฟฟOาแรงต่ําซอย
พูลศักดิ์ บ�านนาสมบูรณB หมู-ที่ 5 71,000.00      70,653.17       346.83       

การไฟฟOาส-วน
ภูมิภาค

งบประมาณใน
ข�อบัญญัติ 63

2.โครงการซ-อมแซมถนน สายโนนปDากุง
 หมู-ที่ 3 300,000.00    280,000.00     20,000.00  

ร�าน ป.ระติ
พลการช-าง

งบประมาณใน
ข�อบัญญัติ 63

3.โครงการซ-อมแซมถนน สายหนอง
พยอม หมู-ที่ 2 บ�านคําคร่ัง 100,000.00    99,000.00       1,000.00    

ร�าน ณรงคBฤทธ์ิ
การพาณิชยBและ

ก-อสร�าง

งบประมาณใน
ข�อบัญญัติ 63

4.โครงการซ-อมแซมถนนซอยสมชาย 
หมู-ที่ 5 29,000.00      23,000.00       6,000.00    

หจก.ส.มนตรี
ก-อสร�าง

งบประมาณใน
ข�อบัญญัติ 63

5.โครงการซ-อมแซมถนนสายโนนม-วง 
หมู-ที่ 4 บ�านนานวล 100,000.00    70,000.00       30,000.00  

หจก.ส.มนตรี
ก-อสร�าง

งบประมาณใน
ข�อบัญญัติ 63

6.โครงการซ-อมแซมถนนสายวัดปDาพุทธ
ญาณ หมู-ที่ 7 บ�านคําคร่ัง 50,000.00      37,260.00       12,740.00  

หจก.ส.มนตรี
ก-อสร�าง

งบประมาณใน
ข�อบัญญัติ 63

รวม 650,000.00   579,913.17    70,086.83 



  สรุปการเบิกจ9ายค9าวัสดุ ค9าสาธารณูปโภคและค9าครุภัณฑ1 ประจําป'งบประมาณ พ.ศ.2563 

งบประมาณ
ท่ีตั้งไว�

เบิกจ9าย หน9วยงาน
รับผิดชอบ

1 ค-าวัสดุสํานักงาน 120,000.00 50,362.00    สํานักปลัด
2 วัสดุงานบ�านงานครัว 20,000.00   19,095.00    สํานักปลัด
3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล-อลื่น 120,000.00 61,017.47    สํานักปลัด
4 ค-าวัสดุคอมพิวเตอรB 50,000.00   23,470.00    สํานักปลัด
5 ค-าไฟฟOา 130,000.00 71,127.29    สํานักปลัด
6 ค-าบริการไปรษณียB 5,000.00      212.00         สํานักปลัด
7 ค-าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 40,000.00   6,420.00      สํานักปลัด
8 ครุภัณฑBโฆษณาและแผยแพร- 33,700.00   26,400.00    สํานักปลัด
9 ครุภัณฑBคอมพิวเตอรB 20,000.00   28,300.00    สํานักปลัด

10 ค-าวัสดุสํานักงาน 50,000.00   20,160.90    กองคลัง

                (ระหว9างเดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ. 2563)

ลําดับ โครงการ
งบประมาณ

หมายเหตุ

แผนงานบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารท่ัวไป (งานคลัง)
10 ค-าวัสดุสํานักงาน 50,000.00   20,160.90    กองคลัง
11 ค-าวัสดุคอมพิวเตอรB 50,000.00   19,580.00    กองคลัง
12 ค-าบริการไปรษณียB 10,000.00   3,524.00      กองคลัง
13 ค-าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 40,000.00   36,016.20    กองคลัง
14 ค-าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑB 25,000.00   7,950.00      กองคลัง

15 ค-าอาหารเสริมนม 829,720.00 509,808.10  กองการศึกษาฯ
16 ค-าวัสดุสํานักงาน 20,000.00   20,000.00    กองการศึกษาฯ
17 ค-าวัสดุคอมพิวเตอรB 20,000.00   20,000.00    กองการศึกษาฯ
18 ค-าไฟฟOา 50,000.00   10,617.71    กองการศึกษาฯ

19 วัสดุไฟฟOาและวิทยุ 22,000.00   20,905.00    กองช-าง
20 ครุภัณฑBสํารวจ 70,000.00   70,000.00    กองช-าง
21 วัสดุก-อสร�าง 10,000.00   9,383.00      กองช-าง
22 วัสดุสํานักงาน 30,000.00   14,225.00    กองช-าง
23 วัสดุคอมพิเตอรB 30,000.00   13,600.00    กองช-าง

1,735,420   1,034,349    รวม

แผนงานบริหารการศึกษาฯ

แผนงานเคหะและชุมชน


