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ค ำน ำ 
 

การจัดท าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สง่า ในครั้งนี้ ถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน 
และเดือนตุลาคม เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความโปร่งใส และอยู่ภายใต้กรอบวินัย
การเงิน และการคลังที่ดี 

การจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ซึ่งจัดท าข้ึนเพ่ือติดตาม
การด าเนินงาน ควบคุม การปฏิบัติงาน โครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคสง่า  จึงได้จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 
2563) จึงกลายเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า เล่มนี้ 
 

อนึ่ง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่าเล่มนี้  จะไม่
ประสบความส าเร็จได้เลย หากไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย จึงขอขอบคุณทุกท่านมา  
ณ  โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 

คณะผู้จัดท า 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า เป็นอีกกระบวนการหนึ่งจะ
เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพหรือประสิทธิภาพของโครงการ ตามแผนพัฒนาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า และผู้ที่เก่ียวข้องกับโครงการ อีกท้ังยังเป็นกระบวนการที่แสดงถึง
ความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จในการบริหารโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า 
 
วัตถุประสงค์การติดตามและประเมินผล 
 
 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน ควบคุม ก ากับ การปฏิบัติงานโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
ภายใต้วิสัยทัศน ์

“พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน ส่งเสริมการศึกษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สุขภาวะ
ดี มีบริการสู่ความเป็นเลิศ เกิดเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง มุ่งแข่งขันในประชาคมอาเซียน 
เรียนรู้เดินตามรอยพระยุคลบาท” 

พันธกิจ (MISSION) เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า มี
ยุทธศาสตร์หลักที่จะด าเนินการให้ประสบความส าเร็จรวม  5 ยุทธศาสตร์ และมีแผนงานการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสง่าจ านวน 16 แผนงาน ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 

 
ภารกิจหลัก ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มีหน้าที่

ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดังนี้ 
1.   จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
2.   รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3.   ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
4.   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5.   ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม 
6.   ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
7.   คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.  บ ารุงรักษา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็น
และ   สมควร 
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หน้าที่ที่อาจจัดท า (มาตรา 68) 
1.   ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภคและเกษตร 
2.   ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
3.   ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
4.   ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสาธารณะ 
5.   ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
6.   ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
7.   บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
8.   การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
9.   หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
10.  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
11.  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
12.  การท่องเที่ยว 
13.  การผังเมือง 

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 มาตรา 66 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริหารสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

1.   จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
2.   รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3.   ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
4.   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5.   ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม 
6.   ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
7.   คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.  บ ารุงรักษา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็น

และสมควร 
10.   ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภคและเกษตร 
11.   ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
12.   ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
13.   ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสาธารณะ 
14.   ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
15.   ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
16.   บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
17.   การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
18.   หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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19.   ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
20.   กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์ 
21.   การท่องเที่ยว 
22.   การผังเมือง 

ส าหรับแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า ภายใต้ขอบเขตพ้ืนที่ประมาณ 
47.6 ตารางกิโลเมตรในช่วงระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 ถึง เดือนกันยายน 2559 การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสง่าได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งแต่ละยุทธศาสตร์ จะ
ประกอบด้วยแผนงานการพัฒนาหลายด้าน ดังนี้ 

1. แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่าที่ก าหนดขึ้นเพ่ือน าไปสู่วิสัยทัศน์ คือ 
1.1 พัฒนาด้านสาธารณูปโภคโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 การบริการ/บริการสาธารณสุข 
1.3 ระบบการศึกษา /ศิลปวัฒธรรม 
1.4  ระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล 

  ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักต่างๆ ข้างต้น การด าเนินการต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีถ้วนหน้าสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน เกิดการสร้างจิตส านึกท้องถิ่นส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชน 
แก้ไขปัญหาความยากจน ฟ้ืนฟูและจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองให้น่าอยู่และยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาองค์
บริหารส่วนต าบลให้องค์กรธรรมมาภิบาลได้อย่างแท้จริง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 จึงได้จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลเพ่ือเป็น
ข้อมูลให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า ใช้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการด าเนินงาน ควบคุม ก ากับการ
ปฏิบัติงานโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทที่ 2 
การด าเนินงานติดตามและประเมินผล 

ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า 
ประจ าปี 2563 
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บทท่ี 2 
การด าเนินงานติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า 
ประจ าปี 2563 
 
การบริหารจัดการ กระบวนการติดดามและประเมนิผล 
  
 เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน้าที่ที่
ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า
จึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่านั้น  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม  ซึ่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า และ
ได้แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการคณะกรรมการการติดตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสง่า และคณะกรรมการฯ ประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่นผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายบริหารรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ได้รับการคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้ จะให้ติดตามและประเมินผลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุความส าเร็จของโครงการเพ่ือน าไปใช้ในการ
แก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้การได้อย่างแท้จริง 

คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า ประกอบด้วย 
1.   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า    ประธานคณะกรรมาร 
2.   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน สามคน    กรรมการ 
3.   ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน จ านวน สองคน     กรรมการ 
4.   ผู้แทนฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน สองคน   กรรมการ 
5.   ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา จ านวน สองคน   กรรมการ 
6.   ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคัดเลือก จ านวนสองคน  กรรมการ 

แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 29 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสง่าไว้ด้วย 
 1.   ก าหนดแนวทาง วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2.   ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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 3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือน
เมษายน และเดือนตุลาคม  ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 4.   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดแนวทางวิธีในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

การติดตาม (Monitoring) 
การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์และแผนสามปีถึง

ระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม เช่น Gant Chart ที่จะท าให้
หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีมีการด าเนินการในช่วงใด 
ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการ
ด าเนินงานดังกล่าวมาแล้ว 

การประเมินผล (Evaluation) 
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสามปีจ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (standard 

criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจนเป็นระบบ มี
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ ใน 2 ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน 
และเกณฑ์การประเมินโครงการ 

การประเมินหน่วยงาน 
การประเมินผลโครงการ 
ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า จะเป็นผู้ก าหนด

ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ซึ่งควรด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า เพ่ือเสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังกล่าว และต้องติดประกาศโดยเปิดเผย ให้ประชาชนในท้องถิ่น 
ทราบโดยทั่วกัน 
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บทที่ 3 
สรุปการประเมินผลการด าเนินงาน 

ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า 
ประจ าปี 2563 
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บทท่ี 3 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน 

ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ผลการด าเนินการโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสง่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

.................................................................................... 
 
ผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า 
 
   ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   ยุทธศาสตร์ที่  2   ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
   ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านการพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
   ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์ที่  5   ด้านการพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
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แบบสรุปการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ในห้วง  
ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดอืน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
1.  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี  ... 2563... 
ยุทธศาสตร์ และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ใน
แผน 

จ านวน
โครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

โครงการอยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

โครงการที่ยัง
ไม่ได้

ด าเนินการ 
1.  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 37 14 11 12 
2.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 16 10 6 - 
3. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพ

พลเมือง 
32 8 13 11 

4.  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

9 2 5 2 

5. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 15 4 8 3 
รวมจ านวนโครงการ 109 38 43 28 

คิดเป็นร้อยละ 100 34.86 39.45 25.69 
 


