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คำนำ 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ .ศ .2548 และแก้ ไข เพิ่ ม เติม  (ฉบับที่  2) พ .ศ . 2559 (ฉบับที่  3  ) พ .ศ. 2561 ได้กำหนดให้มี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผน และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้มีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2563 (การดำเนินงานตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2563  ถึง เดือนกันยายน  2563) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 –พ.ศ.2565)  และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ (e-plan) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
2563 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 1  บทนำ 
 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย            
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตำบล  พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และ
พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่   จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี ้
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งใหญ่หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ 
ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุ ดอ่ อน  (weaknesses) โอกาส  (opportunities) ปัญ หาหรืออุ ปสรรค  (threats) ของ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่   ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่    สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน 
โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม  ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนตำบลทุ่งใหญ่ 
 

  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป   เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด
จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วน
ได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ 
พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งใหญ่   โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน 
เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
 
 
 
 



 
 
 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใด   ควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่   ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่   รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล               
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื ่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ             
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล           
ทุ่งใหญ่ 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ตำบลทุ่งใหญ่ หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น  เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
คัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ งใหญ่ คัดเลือก                     
จำนวน   2    คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน  
   5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่คัดเลือก จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ต้องดำเนินการให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น             
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ ่
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เพื่อดำเนินการต่อไป 
 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ใหญ่ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนด
ตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น 
จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้
รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือ
สังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน จาก                  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้
ครบข้ันต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 



 
 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้                
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart   การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความ
เหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2   และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่                   
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทกุปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน
สรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ 
 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่มี
อำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่เสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  

ขัน้ตอนการรายงานผล 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล   รวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และ
วิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงนำ
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการ
สำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ใหญก่ำหนดกรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งใหญ่อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลประจำปีภายในเดือนธันวาคม 
     3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่  เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่   เสนอสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล            
ทุ่งใหญ่ 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มี             
อยู่จริง ในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิง
คุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
 
 
 



 
 
 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และ
อาจรวมถึงอำเภอ และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบ           
องค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
 
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล              
ทุ่งใหญ่กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมอีงค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) 
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความตอ้งการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 
  3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ใหญก่ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการ
วัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถ่ิน เช่น 
โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด 
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ  
(formal or semi-formal interview) ซึ่ งใช้ แบบสัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้าง (structure interviews) 
ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในข้ันตอน 
 
 
 
 



 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของ   องค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่  มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต                 
(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้ านหรือตัวบุ คคล ชุมชน มีกิ จกรรมร่วมกัน                              
(2 ) ก า ร สั ง เก ต แ บ บ ไม่ มี ส่ ว น ร่ ว ม  (Non-participant observation) ห รื อ ก า ร สั ง เก ต โด ย ต ร ง                         
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วน
ได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ 
  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลทุ่งใหญ่  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่  จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจ             
ไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ใหญ ่
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี ้
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา               
ต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับ
สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่   สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
รัดกุม มีเหตุมีผล   ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยัง
สามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและปอ้งกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
 
 
 
 



 
 
 
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่แต่ละคน แต่ละสำนัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลทุ่งใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
   

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

    2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
กำหนดระยะเวลา 5 ปี   แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดพิจิตรและแผนชุมชนตำบลทุ่งใหญ่  
 

    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่มีรายละเอียด ดังนี้   
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การจดัวางผังเมืองและพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน   
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภยั 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพฒันาองค์กรดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
 พันธกิจ ประกอบด้วย 
พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค* สาธารณูปการ** ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ กับความ
ต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. 
พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข และพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ  การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  ส่งเสริม บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
พันธกิจที่ 3 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง  พัฒนาด้านอาชีพหลักและอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม   ประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
พันธกิจที่ 5  พัฒนาองค์กรและสร้างระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
   วิสัยทัศน ์  
“ตำบลน่าอยู่ เชิดชวูัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง   พร้อมก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน ”  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
     2.2   โครงการที่ได้รับการอนมุัติงบประมาณ  
 
      ผู้บริหารอบต.ทุ่งใหญ ่ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 2563  เป็นเงินทั้งสิ้น 42,677,200  
บาท  โดยมีโครงการที่บรรจุอยูใ่นข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน  80    โครงการ งบประมาณ 
19,660,300.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้          

ยุทธศาสตร์ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ(บาท) 

การบริหารจัดการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 5 165,000.00 

การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวติ สังคมของ
ประชาชน 

35 14,987,200.00 

การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตร
ปลอดภัย 

5 60,000.00 

การส่งเสริมการศกึษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

29 3,747,100.00 

การพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนรว่มตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

6 701,000.00 

รวม 80 19,660,300.00 

2.3 โครงการที่ได้ดำเนินการ 
     

    อบต.ทุ่งใหญ ่มกีารใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการดำเนิน
โครงการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ รวม 47 โครงการ  จำนวนเงิน 19,276,707.90บาท   สามารถ
จำแนกตามยทุธศาสตร ์ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ จำนวน
โครงการ ตามข้อบัญญัติฯ จำนวน

โครงการ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 1,020,000.00 2 375,100 
การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต 
สังคมของประชาชน 

35 14,987,200.00 21 15,395,138.90 

การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและ
พฒันาเกษตรปลอดภัย 

5 60,000.00 2 15,100 

การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

29 3,747,100.00 20 3,464,069 

การพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

6 701,000.00 2 27,300 

รวม 80 20,515,300.00 47 19,276,707.90 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2.4   โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 
  

ยุทธศาสตร์ จำนวน
โครงการ งบประมาณ    

การบริหารจัดการดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน 

3 660,000   
 

การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
คุณภาพชวีิต สังคมของประชาชน 

14 272,000   
 

การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและ
พัฒนาเกษตรปลอดภัย 

3 40,000   
 

การส่งเสริมการศกึษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

9 148,000   
 

การพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

4 671,000   
 

รวม 33 1,791,000    

 
 



 

 

สรุปผล  ข้อเสนอความเห็น ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารสว่นตำบลทุ่งใหญ ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

************************* 

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบ ลทุ่ งใหญ่                      
ได้ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565) เมื่อวันที่ ๒0 พฤศจิกายน  
2563  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่  แล้วนั้น 

ปีงบประมาณในแผนพัฒนาปี 2563   สาเหตุของการดำเนินโครงการไม่บรรลุตามการตั้งโครงการ
ตามแผนพัฒนา สืบเนื่องจากมีการบริการสาธารณะหลายด้าน    แต่งบประมาณมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอ 
ผู้บริหารจึงได้จัดสรรงบประมาณ   เพื่อพัฒนาโครงการบางส่วนเท่าที่จำเป็นเร่งด่วน  และเห็นว่าประชาชน
ส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ และเป็นไปตามความต้องการของประชาชน จึงขอรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้  

ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

  1.ปัญหารอ้ยละความสำเร็จของแผนฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้เน่ืองจากโครงการ 
จำนวนมาก  
  2. มีข้อจำกดัในเรื่องงบประมาณ   ทำให้ไม่สามารถทำโครงการทีต่ั้งไว้ไดท้ั้งหมด 
          3. ปัญหาการหาผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/ประสิทธิภาพประสิทธิผลความคุ้มค่าของโครงการ  
  1. ปัญหาร้อยละความสำเร็จของแผนฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เน่ืองจากว่าโครงการมี
เป็นจำนวนมาก 

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาประจำปี 2563 จำนวน  344  โครงการ  อนุมัติโครงการ 80 
โครงการ   แต่สามารถทำได้ตามแผนพัฒนา  47  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.66 

2. มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถทำโครงการที่ตั้งไว้ไดท้ั้งหมด  

  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาประจำปี 2563 มีจำนวน  344  โครงการ งบประมาณที่ประมาณ
การไว้จำนวน 86,906,000.00 บาท แต่สามารถทำได้ เพียง  47 โครงการ ใช้ งบประมาณ 
19,276,707.90 บาท  เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่มาจากภาษีจัดสรร จำนวน 18,368,476.95  
บาท เงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน 25,104,485.00  บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลมีรายได้จากภาษีที่
จัดเก็บเอง จำนวน  167,006.25  บาท รายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 293,429.70 บาท และรายได้
เบ็ดเตล็ด จำนวน  185,384.01 บาท รวมทั้งสิ้น 44,118,781.91 บาท จะเห็นได้ว่ารายรับมีไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน 

 

 

 

 



 

 

3. ปัญหาการหาผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/ประสิทธิภาพประสิทธิผลความคุ้มค่าของโครงการ  

ในแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต้องติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ในแง่ของความสำเร็จ  สัมฤทธิ์ผล ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยให้ดูจากตัวชี้วัดหรือผลของงานที่
เกิดและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แต่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของโครงการ /กิจกรรม
ในแง่ผลการดำเนินการโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ เท่านั้น ในการดำเนินการเพื่อให้ทราบ
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ นั้นต้องมี ผู้เชี่ยวชาญ และมีความรู้ ความสามารถ และคณะกรรมการฯมีภารกิจ
หน้าที่รวมทั้งงานประจำ  จึงไม่สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลได้อย่างตรงตามต้องการได้ 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการวิเคราะห์ ปัญหาและความจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
ในท้องถิ่น เพื่อนำกิจกรรมและโครงการนั้นๆ  มาจัดทำแผนพัฒนา  และใ ห้แผนพัฒนาสอดคล้องกับ
งบประมาณหรือรายได้ของ อบต. เพื่อให้แผนพัฒนามีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่ าง
ต่อเน่ืองและตรงตามความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง 

2.ไม่ควรมีโครงการจำนวนมากเกินไป ควรเน้นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันได้หลายๆ ส่วนของ
หน่วยงาน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและลดค่าใช้จ่าย ลดภาระงานของผู้ปฏิบัติและประชาชนจะสนใจและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบต.ทุ่งใหญ ่เพิ่มมากขึ้น 

3.ควรจัดทำโครงการด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ  และตามนโยบายของรัฐบาล  
เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน  การรวมกลุ่มอาชีพอย่างต่อเน่ืองอาจเป็นการดูงานในพื้นที่ใกล้เคียง  
หรือต่างจังหวัดที่มีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง และดูงานกลุ่มอาชีพที่มีการบริหารจัดการและมีการประเมินผล  
ติดตามว่าไปดูงานมาแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลง  พัฒนาเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 

4.ส่วนราชการ  ต้องเร่งดำเนินโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ในระยะเริ่มแรกของปีงบประมาณและให้
สอดคล้องกับแผนดำเนินงานที่หน่วยงาน/สำนัก ได้แจ้งไว้ เพื่อให้สามารถกระจายงบประมาณในการเบิกจ่าย 
ลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือเร่งดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้าย (กรกฎาคม-กันยายน) และสามารถดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเงื่อนเวลาต่อเนื่อง
ปีงบประมาณถัดไป 

5.ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ควรประมาณการงบประมาณในการจัดโครงการ/
กิจกรรมให้ ใกล้เคียง และสามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อลดปัญหาการเพิ่ม -ลด งบประมาณ และสามารถควบคุม
ค่าใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างต่อเน่ืองและมีระบบ 

 

 



 

 

6.เมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จแล้วให้ผู้รับผิดชอบได้รายงานผลการดำเนินโครงการใน
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการและแหล่งที่มาของ
งบประมาณให้ชัดเจน เพื่อให้ข้อมลูการทำงานของคณะกรรมการฯ มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ยิ่งข้ึน 

7. ควรตั้งงบประมาณชว่ยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เช่น ภัยแล้ง  น้ำทว่ม ฯลฯในพื้นที่                
โดยบูรณาการการช่วยเหลือจากทกุฝ่าย ที่เกี่ยวข้องและเป็นการช่วยเหลือที่ประสบปัญหาอย่างทั่วถึง 

  ขอเสนอแนะการจัดทำแผนพัฒนาฯ ดังนี้ 

ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเข้ามีส่วนร่วม ทั้งในเรื่ องสมทบงบประมาณ และ 
แรงงานภาคประชาชน ในการก่อสร้างถนน ลานตากผลติผลทางการเกษตร ทางภาครัฐเองก็สามารถที่จะสร้าง
เงิน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ โดยการจ้างแรงงานประชาชนในท้องที่  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งใหญ่ ควรทำความเข้าใจกับประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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