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ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย (พ.ศ.2561–2565) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ครั้งท่ี 1  เดือน เมษายน  2565 เสร็จเรียบรอยแลว     
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ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  
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สวนท่ี 1  
บทนํา 

  
ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญ และจําเปนตอการบริหารงานอยางยิ่ง เนื่องจาก 

การติดตามและประเมินผล เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของปท่ีผานมา วามีความสอดคลองกับแผนงานท่ีได  
วางไวหรือไม รวมท้ังการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 กําหนดใหองคการปกครองสวนทองถ่ิน ตองจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา แผนพัฒนาสามป และแผนการดําเนินงาน เพ่ือเปนเครื่องมือในการใชงบประมาณ วัสดุ อุปกรณและ 
ทรัพยากรตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปรงใส เกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินและ 
ตอบสนองความตองการของประชาชน และถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดี  สัก
เพียงไรก็ตามแตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได ก็ไมสามารถท่ีจะบงบอกความสําเร็จของ 
แผนพัฒนาทองถ่ินได ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตองมีเครื่องมือท่ีสําคัญในการตรวจสอบการดําเนินงาน 
วาเปนไปตามวัตถุประสงค หรือบรรลุเปาหมายหรือไมอยางไร ซ่ึง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล”     จะ
เปนเครื่องมือในการนําขอมูลตาง ๆ มาปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมหรือแมแตยุติการดําเนินงาน   

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีภาระหนาท่ีจะตองให การ
บริการแกประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติม จนถึง 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2542 จึงจําเปนตองจัดทําแผนติดตามและประเมินผลเพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ของการ
ดําเนินงานในดานตางๆ เพ่ือใชในการเปรียบเทียบการทํางานของปท่ีผานมาไดดวย   

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ี 

ดําเนินการอยู โดยท่ีการติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือใหขอมูลปอนกลับ เก่ียวกับ
การดําเนินโครงการปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจาย โครงการสูง
เกินกวาท่ีกําหนดไวกลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน เกิดปญหาใน
การควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายใน หนวยงาน
หรือระหวางหนวยงานกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ  การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจ
ติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปญหาท่ีเกิดข้ึนใน ระหวางการดําเนินงาน การติดตามงานเปนเครื่องมือท่ีใช
สําหรับ การควบคุมการดําเนินงาน เพ่ือประโยชนในการ ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยดี
ในทันทีท่ีเกิดปญหาอุปสรรค ซ่ึงการติดตามแผนพัฒนา ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะเปนการตรวจสอบขอมูล
ยอนกลับเก่ียวกับการดําเนินงาน ปญหาท่ีกําลังเผชิญ อยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีการ
ติดตามแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน ใหลุลวง คาใชจายสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมาย
หลักไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน การ ประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานในระหวางท่ีกําลังดําเนินการ (On-going  Evaluation) หรือภายหลังท่ีการดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไป
แลว (Ex-post Evaluation) ซ่ึงการประเมินผล   เปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะ
เปนการบงชี้วา แผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการ ปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนงานท่ีไดดําเนินการไปแลว
นั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จ ตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม  ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตาม และ
ประเมินผล ถือวาเปนขอมูลยอนกลับท่ีสามารถ นําไปใชในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ตอไป  
 ๑



 
2. ประโยชนของกํากับติดตามและประเมินผล   
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  ใชการติดตามและประเมินผล เปนประโยชนตอการ 

บริหารงาน ไดหลายแนวทาง ดังนี้   
  1. จัดสรรทรัพยากร สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลวา กิจกรรมใดไดทรัพยากร

เพียง พอท่ีจะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และเพียงพอตอความตองการของประชาชนหรือไม   
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน การประเมินผลจะแสดงใหเห็นถึงการ

ปฏิบัติงานของ สวนตาง ๆ วาเปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัดท่ีผูบริหารกําหนดไวหรือไม   
       3. เปนหลักเกณฑพิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทํางานของเจาหนาท่ี ซ่ึงเปนผล

ตอเนื่อง จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถาผูบริหารหนวยงาน สามารถบริหารงานใหไดตามเปาหมายและตัวชี้วัด
ท่ีกําหนด ก็สมควรไดรับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ   

3. จุดประสงคของการติดตามและประเมินผล   
1. เพ่ือใหการติดตามการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอประชาชนและ

สามารถ ตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี   
2. เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว   
3. เพ่ือรูถึงความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี และแกไขไดตรงกับปญหาท่ีเกิดข้ึน   
4. เพ่ือใชเปนขอแนะน าผูบริหารในการจัดทําแผนพัฒนาปตอไป   
4. วิธีการติดตามและประเมินผล  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน

ตําบลตาดกลอย  ประกอบดวย กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพธ การติดตามแผนพัฒนาทองถ่ิน เปน
การตรวจสอบในระหวางดําเนิน กิจกรรมตามโครงการ วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวได หรือไม เพ่ือให
บุคลากรท่ีเก่ียวของสามารถระดม ความคิด ในการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานท่ีจะสามารถนําไปสูการบรรลุแผนท่ี
กําหนดไวได เครื่องมือท่ีใชในการติดตามผลการดําเนินงาน   

5. การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล   
ขอ 13 ใหยกเลิกความใน (3) ของขอ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนา ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และใหใชความตอไปนี้แทน “(3) คณะกรรมการติดตาม
และ ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผล แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 
โดยอยางนอยปละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป”  

ขอ 14 ใหยกเลิกความในขอ (5) ของขอ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนา ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และใหใชความตอไปนี้แทน “(5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผล
การติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอม ท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับ แตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผล
การติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา สามสิบวัน โดยอยางนอยปละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป”   
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ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว0357 เรื่อง แนวทางการดําเนินการ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลงวันท่ี 19 มกราคม 2562 เพ่ือให 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถปฏิบัติงานใหเกิดความสอดคลองกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 หนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 ใหดําเนินการอยางนอยปละ
สอง ครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปนั้น กรอบระยะเวลาดังกลาวใหคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผล รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม
ของทุกป ท้ังนี้ สภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินสามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่อง ดังกลาว
ไดตามความเหมาะสม ซ่ึงอาจจะประชุมภายหลังเดือนเมษายนและตุลาคมก็ได  

 
…………………………………………………. 
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                                    สวนท่ี 2 
                  วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 
วิสัยทัศนการพัฒนา   องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย    
                                วิสยัทัศนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  

 

             “ ทองถ่ินนาอยู  มุงสูการพัฒนา  ประชามีสวนรวม ” 
พันธกิจ (Misson)   

1. จัดใหมีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี    
2. ใหมีการบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา  
3. ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอยางเพียงพอ   
4. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร    
5. สงเสริม สนับสนุนการศึกษา  ศาสนา ภูมิปญญา และวัฒนธรรม อันดีของตําบล   
6. ปองกันและระงับโรคติดตอ  
7. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
8. พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวภายในตําบล  
9. สงเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
10. พัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุมสูความเขมแข็งอยางยั่งยืน  
11. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาตําบล  

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ   
      1. แนวทางพัฒนาและสงเสริมอาชีพทางการเกษตร      

2. แนวทางสงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ และสนับสนุนแหลงศูนยกลางการคาขายผลผลิตทางการเกษตร    
3. แนวทางพัฒนาเสนทางการคมนาคมในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร    
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานแหลงน้ํา 
1. แนวทางการปรับปรุง  บํารุงรักษา  และขยายเขตน้ําประปาทุกหมูบานภายในตําบล    
2. แนวทางการแกไขปญหาความเดือดรอน ความตองการตางๆ  เปนตน 
3. แนวทางพัฒนาแหลงน้ํา และเสนทางเดินของน้ํา  เพ่ือการอุปโภค  บริโภค และภาคเกษตรกรรม 
  

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. แนวทางการกอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา  และซอมแซมถนนและเสนทางคมนาคมภายในตําบล   
 2. แนวทางการปรับปรุง  บํารุงรักษา  และขยายเขตไฟฟาในครัวเรือนและไฟฟาสาธารณะภายในตําบล 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็งของชุมชน 
1.แนวทางการพัฒนาสงเสริมดานการศึกษา  
2.แนวทางการสงเสริมดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  
3.แนวทางการจัดแขงขันกีฬา กาจัดหา ลานกีฬาและอุปกรณกีฬาสําหรับการออกกําลังกาย  และพักผอน  
   หยอนใจ     
4.แนวทางสงเสริมการสรางความเขมแข็งของชุมชน และการปองกัน และการบรรเทาสาธารณภัย    
5.แนวทางการสงเคราะห  การสงเสริมสวัสดิการสังคม และการสงเสริมคุณภาพชีวิต    
6.แนวทางการสงเสริม สนับสนุน  การปองกัน การแกไขปญหาครอบครัวและสังคม    
7.แนวทางการพัฒนาสงเสริมดานการสาธารณสุข  
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  ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
1.แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาหนวยงาน      และ     
  บุคลากร ทุกรปูแบบ  
2.แนวทางพัฒนาบุคลากร  ฝกอบรม  ศึกษาตอ  เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานและควบคุมกํากับดูแล  
3.แนวทางการปฏิบัติงานขององคกรใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของราชการทุกข้ันตอน  
4.แนวทางการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารและตรวจสอบองคกร 
 

    ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาดานส่ิงแวดลอม  
1. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย    
2. แนวทางการพัฒนาสงเสริมการสรางจิตสํานึก ปองกัน บําบัด ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ          
    สิ่งแวดลอม และพัฒนาระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมในชุมชน 

 
………………………………………………… 
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สวนท่ี 3 
สรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2565 

(ครั้งท่ี 1  เมษายน  2565) 
 

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Key Performance  Indicators) 

           ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  ไดกําหนดเครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งท่ีใชเปนสื่อ สําหรับ
การติดตามและประเมินผล  เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลตอการ พัฒนาทองถ่ิน  
ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ  และขอมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญ ในการนํามาหาคาและ
ผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา  เปนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล
โครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบ
บันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหา ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับ
บริบทของทองถ่ิน  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลตาด
กลอย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  รอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64  
ถึง มีนาคม ๒๕๖5)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณโดยใชแบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบงชี้การ
ปฏิบัติงาน ( Key  Performance  Indicators) ดังนี้    
          ๑.  ลักษณะของแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  เปนเครื่องมือท่ีใชวัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการ
ดําเนินงานในดานตางๆ  ซ่ึงสามารถ แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปขอมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะทอน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ ปฏิบัติงาน  ซ่ึงสามารถ เปนเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในการ
พัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ/แผนงาน  ซ่ึงตัวบงชี้การปฏิบัติงานจะเปนการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ
ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะชวยในการ
วิเคราะหการ ดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน  ตลอดจนใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการทํางานตอไปเง่ือนไขสําคัญของตัวแบบ
บงชี้การ ปฏิบัติก็คือ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (key stakeholders)  ในการกําหนดตัวบงชี้ เพราะจะ
เปน การสรางความเขาใจรวมกัน  ตลอดจนการใชตัวบงชี้เหลานั้นในการดําเนินการชวยในการตัดสินใจไดตอไป การ
ใชตัวบงชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสําเร็จ ตามตัว
บงชี้ท่ีกําหนดไวในบางแผนงานอาจมีการกําหนดระบบเตือนภัยลวงหนา (eariy warning system)  เพ่ือใหทราบ
ขอผิดพลาดจากการดําเนินการท่ีเกิดข้ึนวาเปนไปตามแนวทางท่ีไดวางไวหรือไม  หรืออาจมีการ ประเมินแนวลึก (in 
– depth  evaluation)  เพ่ือใหทราบรายละเอียดของขอมูลท่ีจําเปน 

๒.  ความสําคัญของการใชแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  
                ๒.๑  ทําใหทราบไดวาสิ่งท่ีไดดําเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สําเร็จหรือไม สําเร็จ 
เพราะเหตุใดประชาชนท่ีมาขอรับบริการพอใจหรือไม   
                ๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาไดวาอะไรจะเกิดข้ึน  ตอไปในอนาคตผู ท่ีควบคุมดูแลกิจกรรม
เหลานั้นจะหาวิธีการแกไขปญหาท่ีจะเกิดข้ึนไดทันตอเหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการ 
ประเมินตัวชี้วัดท่ีไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไป ประสบ
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   
                 ๒.๓  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีดีข้ึน 
                 ๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานและใชเปนเกณฑพิจารณาใน 
การจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือ
กระตุนใหขาราชการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนท่ีเปนธรรม 
 

6



 
๓.  วัตถุประสงคในการใชแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  
                  ๓.๑  เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  
                  ๓.๒  เพ่ือใหทราบถึงผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  
                  ๓.๓  เพ่ือใหทราบถึงผลกระทบของการดําเนินโครงการ 
             ๔.  ข้ันตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน   
                  ๔.๑  กําหนดตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  
                  ๔.๒  กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้  
                  ๔.๓  ดําเนินการประเมินตามตัวบงชี้  
                  ๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ 
                          ข้ันตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน 
                   ๔.๑  การกําหนดตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้   
                          (๑)  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)   ดังนี้                 
                                ตัวบงชี้ท่ี  ๑  :  ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร (๕  คะแนน) 
                                ตัวบงชี้ท่ี  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร (๕  คะแนน)       
                          (๒)  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)    
                                ตัวบงชี้ท่ี  ๓  :  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (๕  คะแนน)   
                                ตัวบงชี้ท่ี  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน (๕  คะแนน)     
                          (๓)  การนําแผนไปปฏิบัติ  
                                ตัวบงชี้ท่ี  ๕  :  การดําเนินโครงการ (๕  คะแนน)  
                                ตัวบงชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ (๕  คะแนน)                      
                   ๔.๒  กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้  
                                คะแนน  ๓๐  คะแนน    =    ดีมาก  
                                คะแนน  ๒๕   ข้ึนไป     =    พอใช  
                                ต่ํากวา   ๒๐               =   ตองปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ตัวบงชี้ท่ี  ๑   :  ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร  
                    เกณฑตัวชี้วัด  :   มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน  
                                      -  มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ข้ันตอน)    ได  ๕  คะแนน  
                                      -  มีการดําเนินการ ๘ – ๙  ข้ันตอน                  ได  ๔  คะแนน  
                                      -  มีการดําเนินการ ๖ – ๗  ข้ันตอน                  ได  ๓  คะแนน  
                                      -  มีการดําเนินการไมถึง ๖  ข้ันตอน                  ไมไดคะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตวับงชี้ท่ี ๑ : ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

คะแนนเต็ม   ๕     
คะแนนท่ีได   ๕    

ลําดับท่ี การดําเนินการ มีการดําเนินการ 
(ใสเครื่องหมาย /) 

1 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการ 
และรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  รับทราบ
ปญหา  ความตองการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นท่ี เก่ียวของ
ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติท่ี เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนท่ี เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผน ยุทธศาสตรการ
พัฒนา  โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนามาจาก หนวยงานตางๆ และ
ขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

/ 

2 คณะกรรมการมีการกําหนดแนวทางการพัฒนา / 
3 คณะกรรมการไดนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหนวยงานตางๆ และ

ขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร การ
พัฒนา 

/ 

4 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร / 
5 มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมทองถ่ิน / 
6 มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร / 
7 มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ / 
8 มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตร / 
9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณารางแผนยุทธศาสตร / 

10 ผูบริหารประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  / 
มีการดําเนินการครบ  ๑๐  ข้ันตอน 
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       ตวับงชี้ท่ี  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร 
เกณฑตัวชี้วัด  :   มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

                        -  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐   คะแนน        ได  ๕  คะแนน  
                        -  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙ คะแนน    ได  ๔  คะแนน  
                        -  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน   ได  ๓  คะแนน  
                        -  ประเด็นการพิจารณาต่ํากวา  ๘๐  คะแนน  ไมไดคะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตวับงชี้ท่ี 2 : คุณภาพแผนยุทธศาสตร 

คะแนนเต็ม   ๕     
คะแนนท่ีได   ๕    

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได 
แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – 
๒๕๖5) 

การประเมินคุณภาพของ
แผน 

100 คะแนน 5 

 
รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)ขององคการบริหารสวนตําบลตาด
กลอย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
๑.  ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  10 10 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 25 25 
๓.  ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 65 
๓.๑  วสิยัทัศน (5) (5) 
๓.๒ พันธกิจ (5) (5) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร (10) (10) 
๓.๔  เปาประสงคของแตละยุทธศาสตร (5) (5) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร (15) (15) 
๓.๖  กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร (10) (10) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร (15) (15) 

รวม 100 100 
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ตัวบงชี้ท่ี  ๓   :  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
          เกณฑตัวชี้วัด  :  มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน  
                            -  มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ข้ันตอน)   ได  ๕  คะแนน  
                            -  มีการดําเนินการ ๘ – ๙  ข้ันตอน                  ได  ๔  คะแนน  
                            -  มีการดําเนินการ ๖ – ๗ ข้ันตอน                   ได  ๓  คะแนน  
                            -  มีการดําเนินการไมถึง ๖  ข้ันตอน                  ไมไดคะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตวับงชี้ท่ี 3 : ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

คะแนนเต็ม   ๕     
คะแนนท่ีได   ๕    

ลําดับท่ี การดําเนินการ มีการดําเนินการ 
(ใสเครื่องหมาย /) 

1 กําหนดสัดสวนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสาน 
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

/ 

2 มีผูเขารวมประชุมประชาคมทองถ่ินมากกวารอยละ ๖๐ ของสัดสวน / 
3 มีการกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตรและแนว ทางการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดรวมท้ัง วิสัยทัศน   
พันธกิจ  จุดมุงหมาย 

/ 

4 มีการทบทวนแผนพัฒนา / 
5 มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมทองถ่ิน / 
6 มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา / 
7 มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ / 
8 มีการดําเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทําราง 

แผนพัฒนา 
/ 

9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณารางแผนพัฒนา / 
10 ผูบริหารประกาศใชแผนพัฒนาไดทันภายในเดือนมิถุนายน  / 

มีการดําเนินการครบ  ๑๐  ข้ันตอน 
 
        ตัวบงชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน  
        เกณฑตัวชี้วัด  :   มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน  
                             -  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐    คะแนน        ได  ๕  คะแนน  
                             -  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน    ได  ๔  คะแนน  
                             -  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙   คะแนน   ได  ๓  คะแนน  
                             -  ประเด็นการพิจารณาต่ํากวา  ๘๐   คะแนน  ไมไดคะแนน 
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ผลการติดตามและประเมิน 
ตวับงชี้ท่ี 4 : คุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน 

คะแนนเต็ม   ๕     
คะแนนท่ีได   4   

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได 
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
การติดตามและประเมินผล โครงการ
สําหรับแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือความ
สอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ 

91 4 

  รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เพ่ือ     
   สอดคลองกับยุทธศาสตรและโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได 
1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 10 
2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8 
3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8 
4 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 10 
5 โครงการพัฒนาประกอบดวย 60 55 
5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 5 
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 5 
5.3 จํานวนวัตถุประสงคมีความเหมาะสมกับโครงการ 3 2 
5.4 เปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง 5 3 
5.5 เปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคลอง ตอเน่ืองกับระยะเวลาป (๓ ป) 3 2 
5.6 งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) 4 2 
5.7 มีการประมาณการราคาถกูตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 3 
5.8 มีงบประมาณท่ีผานมา ๓ ปยอนหลัง ตามความเปนจริง 3 3 
5.9 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ 5 5 
5.10 โครงการแตละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 4 ป ทุกโครงการ 5 4 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจดัทําโครงการ 4 2 
5.12 ตัวช้ีวัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลกัของการจัดทําโครงการ 5 5 
5.13 ผลท่ีคาดวาจะไดรบัสอดคลองกับโครงการ 5 5 
5.14 ผลท่ีคาดวาจะไดรบั สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 5 
5.15 หนวยงานรับผิดชอบหลกัสอดคลองกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ 3 3 

รวม 100 91 

 
 
     ตัวบงชี้ท่ี  ๕  :  การดําเนินโครงการ   
              เกณฑการประเมิน  :  การดําเนินโครงการ               คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน  
                                       -  ดําเนินการไดมากกวารอยละ ๕๐     ได  ๕  คะแนน  
                                       -  ดําเนินการไดมากกวารอยละ ๔๐     ได  ๔  คะแนน  
                                       -  ดําเนินการไดรอยละ ๓๐ ข้ึนไป       ได  ๓  คะแนน  
                                       -  ดําเนินการไดต่ํากวารอยละ ๓๐       ไมไดคะแนน 
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ผลการติดตามและประเมิน 
ตวับงชี้ท่ี 5 : การดําเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕     
คะแนนท่ีได   0   

การดําเนินการ จํานวนโครงการ รอยละ คะแนน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) ป 2565 201 - - 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 75 37.31 - 
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 

75 37.31 - 

การดําเนินงานจริง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  
(ระหวางตุลาคม ๒๕64 ถึง มีนาคม ๒๕๖5) 

17 8.45 0 

หมายเหตุ  :  คํานวณรอยละจากแผนพัฒนาทองถ่ิน (เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5) 
 
              ตัวบงชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ  
              เกณฑการประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน  
                                        -  ไมมีผลกระทบ                        ได  ๕  คะแนน  
                                        -  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ          ได  ๔  คะแนน  
                                        -  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ      ได  ๓  คะแนน  
                                        -  มีผลกระทบมากกวา ๓  โครงการ  ไมไดคะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตวับงชี้ท่ี 6 : ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕     
คะแนนท่ีได   5   

โครงการท่ีดําเนินการ จํานวนโครงการ ผลกระทบ  
โครงการท่ีดําเนินการ  

(ตุลาคม ๒๕64 ถึง มีนาคม ๒๕๖5 
17 ไมมีผลกระทบ 5 

 
 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบงชี้ 
 
ลําดับท่ี ตัวบงช้ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได 

1 ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 5 
2 คุณภาพแผนยุทธศาสตร 5 5 
3 ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 4 
4 คุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 4 
5 การดําเนินโครงการ 5 0 
6 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 5 5 

รวมคะแนน 30 23 

 
 
 
 



 
 
 
              ขอคิดเห็น   จากสรุปผลการประเมินตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนท่ีได  ๒3  คะแนน  ซ่ึงอยูในเกณฑ
ตองปรับปรุง  คือดําเนินการไดไมถึง  20%   โดยคะแนนท่ีมีคานอยคือ  ตัวบงชี้ท่ี ๕  การดําเนินโครงการ   ได  0  
คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๕  คะแนน   ท้ังนี้สวนหนึ่งผลกระทบมาจากปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
วิด-19 
   
              ขอเสนอแนะ   เพ่ือใหการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบลบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดเอาไว
ในแผนพัฒนา  จึงเห็นควรผูบริหารเรงรัดการดําเนินโครงการ  เนื่องจากในครึ่งปงบประมาณองคการบริหารสวน
ตําบลสามารถดําเนินการไดเพียงรอยละ 8.45 %  อาจจะทําใหสิ้นปงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลจะไม
สามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ินได  และอาจทําใหประชาชนไมพึงพอใจใน
การดําเนินงาน  เพราะไมสามารถดําเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนไดตามความตองการ สูงสุดของประชาชน 
 

…………………………………………………. 
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สวนท่ี 4 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 

1. สภาพปญหาและอุปสรรค จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  (ครั้งท่ี 1  เมษายน  2565) พบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน มีโครงการ/แผนงาน เปนจํานวนมาก  เม่ือเปรียบเทียบกับ 
งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย ท่ีมีอยูอยางจํากัด สําหรับโครงการ/แผนงาน ท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลตาดกลอย ดําเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ใหสอดคลองและใกลเคียงกับ งบประมาณท่ีมี 
ท้ังนี้ โครงการ/แผนงาน ท่ีเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  จะบรรจุไวเพ่ือ รองรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กรมทรัพยากรน้ํา ทางหลวง
ชนบท เปนตน  

2. สัดสวนของโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนา ยังคงเนนดานโครงสรางพ้ืนฐานเปนสวนใหญ     
   

2. สรุปรายงานผลการวิเคราะหสภาพปญหา อุปสรรค  การนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  
1.  การกําหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแตละปยังไมคํานึงถึงความเหมาะสมและความ

เปนไปไดเทาท่ีควร ทําใหแผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แตนําโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัตินอย 
สงผลให รอยละของความสําเร็จตามแผนพัฒนาอยูในเกณฑท่ีต่ํา    

2.  สัดสวนของโครงการในแตละยุทธศาสตรท่ีนําไปปฏิบัติจริงไมสอดคลองกับพันธกิจ  และ
เปาหมายของ แผนพัฒนา  ซ่ึงยังคงเนนดานโครงสรางพ้ืนฐานเปนสวนใหญ  

3.  มีความจํากัดดานงบประมาณเม่ือเทียบกับปริมาณงานท่ีตองปฏิบัติ  
 

3. ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะ  
  1.  การกําหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแตละป ควรคํานึงถึงความเรงดวน ความ

เหมาะสม   และความเปนไปได มีผลใหรอยละของความสําเร็จอยูในเกณฑท่ีสูง ผลสัมฤทธิ์ คือ องคการบริหารสวน
ตําบลตาดกลอย มีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

2.  สัดสวนของโครงการในแตละยุทธศาสตรท่ีนําไปปฏิบัติจริงควรสอดคลองกับพันธกิจ  และ
เปาหมายของแผนพัฒนา   

3.  ควรมีการประสานหนวยงานภายนอก เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการท่ีเกิน
ศักยภาพ ขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

 
********************************** 
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                                             สั่งองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
                                                        ที่  05/๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
…………………………………………………………………………. 

 

          เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย  ประกอบด้วย 

(๑) นายบุญมี    ค าแกม        สมาชิก  อบต.ตาดกลอย หมู่ที่ ๗ บ้านกกกล้วยนวน    ประธานกรรมการ 
(๒) นายค าคม   เทียมเพ็ง      สมาชิก  อบต.ตาดกลอย หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยโป่งน้ า                กรรมการ 
(๓) นายฉลาด    แก้วยม       สมาชิก  อบต.ตาดกลอย  หมู่ที่ ๘ บ้านวังม่วง                     กรรมการ 
(๔) นายอภิวัฒน์  ค าเขียน     ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านตาดกลอยเหนือ                     กรรมการ 
(๕) นายนิยม   ค าแว่น          ผูแ้ทนประชาคม  หมู่ที่ 3 บ้านตาดกลอยเหนือ                   กรรมการ 
(๖) นายสมชาย  นาคเมือง     ผู้อ านวยการกองช่าง  อบต.ตาดกลอย                              กรรมการ 
(๗) นางสาวมลิวรรณ เชื้อหนองใฮ  หัวหน้าส านักปลัด อบต.ตาดกลอย                             กรรมการ 
(๘) นายธีระพงษ์     จันทร์ขุน     ผู้แทนหน่วยงาน หัวหน้า กฟภ. หล่มเก่า สาขาตาดกลอย    กรรมการ 
(๙) นายพิทักษ์       อินบัวทอง    ผู้แทนหน่วยงาน หัวหน้าสานีอนามัยวังขอน                   กรรมการ 
(10) นายอ่าวไทย     อยู่สุข        ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 4 บ้านตาดกลอยใต้                        กรรมการ 
(๑1) นายประยูร     ทองแบบ      ผู้ทรงคุณวุฒิ  หมู่ที่ 4 บ้านตาดกลอยใต้                       กรรมการ 
 

         ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอนย มีอ านาจ หน้าที่  
ดังนี้ 
            1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.
2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561             
                (1) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
                (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
              โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและหากมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่
ให้ด าเนินการประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1๐  เดือน   มกราคม    พ.ศ. ๒๕๖5    เป็นต้นไป 
 

           สั่ง  ณ  วันที่   10   เดือน  มกราคม   พ.ศ.๒๕๖5 
                             
                                 (ลงชื่อ)             
                                            (นายสมยง    ค าตุ้ม) 
                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 

 


