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ค าน า 
 

  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕59 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทา แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  ข้อ 12 “(3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง ประกาศผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”               
เพ่ือเสนอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการ  แก้ไข  
ปรับปรุง  หรือเพ่ิมเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู ว่าเป็นไปตามเปูาหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร 
และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  
หวังว่า รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู และเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม 
ประเทศชาติโดยรวมต่อไป 
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บทน า 
 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น  อย่างยิ่ง  เนื่องจาก
การติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้
วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบล   ทุ่งชมพู  ใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ต้องให้การบริการแก่ประชาชนในเขตต าบล  จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท า
แผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบ
การท างานของปีที่ผ่านมา  

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕59 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  ข้อ 12 “(3) ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนการด าเนินงาน  เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากร
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ ตามแต่หากไม่
สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   
 
๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน ให้ลุล่วง   ค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อย
กว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งใน
การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม   การ
ประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จ
เสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่า
แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็น
ข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
๒.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้
หลายแนวทาง  ดังนี้  

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู โดยการพิจารณาจากการติดตามและประเมินผล
ว่ากิจกรรมใดมีทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม ่ 

๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของ
ส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเปูาหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  

๒.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นผลต่อเนื่อง
จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเปูาหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดก็
สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
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๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

๓.๑  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  

๓.๒  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้  
๓.๓  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูและแก้ไขได้ตรง

กับปัญหาที่เกิดข้ึน  
๓.๔  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตอ่ไป  

 
๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ๔.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.๒๕59) ข้อ ๒๙ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  ข้อ 12 “(3)  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้   

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

ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
(๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
ระเบียบฯ  ไดก้ าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  โดยให้มี
การประชุมก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล  เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  และใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู   

ดังนั้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  ประจ าปีงบประมาณ  2563 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 
2563)  ขึ้น  และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตต าบลทุ่งชมพูโดยทั่วกันตามล าดับต่อไป  

 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น  อย่างยิ่ง  เนื่องจาก
การติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้
วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  ในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท า
แผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบ
การท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  โดยขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวางเป็นแผนผัง
ขั้นตอนได้  ดังนี้ 
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๔.๒  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ปูอนกลับเกีย่วกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง  
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/
กิจกรรม  การประเมินผล คือ  การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การ
ด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว  ซึ่งการประเมินผล  เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงาน
จะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไป
แล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรื อไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป  
 

๕  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
๕.๑  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.๒๕59) 

ข้อ ๒๘  ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     ซึ่ง
ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น
คัดเลือกจ านวนสองคน  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  หัวหน้าส่วนการบริหาร
ที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  โดยให้คณะกรรมการเลือก
คณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่ เลขานุการของ
คณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
   ข้อ  ๒๙  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้  ดังนี้ 
   ๑.  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๒.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๓.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
   ๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับท่ี  3)  
พ.ศ.  2561  ข้อ 12 “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง ประกาศผล
การตติามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”                
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๕.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไป
ตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เพื่อให้บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน
ที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้ ได้แก่  

  ๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ๒  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
      เป็นการวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
  4  ข้อเสนอแนะ 

 

การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

โครงการ/กิจกรรม  โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม  ทั้งนี้ รายงานผลและเสนอความเห็นได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง ประกาศผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
 

๒)  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.๒๕59) และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา แผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561   ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากร
ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่
สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ 

   
    ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเปูาหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็น
เครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผล มีดังนี ้

 
   1.แบบก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2.แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู 
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๖.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู 

๑. นายประดิษฐ์  บุญไตรย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานกรรมการ 
 2. นายอ านวย   เศษอ่อน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
 3. นายก าจร   โนนชัย  ส.อบต.หมู่ 2    กรรมการ 
 4. นางสมศรี ผะดาการ ส.อบต.หมู่ 3    กรรมการ 
 5. นางนวลจันทร์  สนิพันธ ์ ส.อบต.หมู่ 7    กรรมการ 
 6. นายเพ็ชศรี เรงตูม  ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
 7. นายสุระพล นนทะศิริ ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
    8. ผู้อ านวยการโรงเรียนกุดแคนประชาสรรค์    กรรมการ 
    9. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชมพู     กรรมการ 

10. ผู้อ านวยการกองช่าง        กรรมการ 
11. หัวหน้าส านักปลัด                   กรรมการ/เลขานุการ 
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ส่วนที่ ๒ 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุง่หมายการพัฒนา ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งชมพ ู
 
วิสัยทัศน์(Vision) 

       ต าบลทุ่งชมพูน่าอยู่คู่คุณธรรม   น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
ลือเรื่องประเพณีวัฒนธรรมอันล้ าค่า เน้นการศึกษาเด่น  เป็นท้องถิ่นธรรมาภิบาล 
ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ   เพ่ิมผลผลิตตามแนวคิดของชุมชน 

พันธกิจ(Mission) 
    1)  ส่งเสริมการน้อมน าทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

                  2)  ส่งเสริมการรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลทุ่งชมพู 
    3)  ส่งเสริมให้ประชาชนชาวต าบลทุ่งชมพูได้รับการศึกษามากกว่าภาคบังคับ  (ทั้งการเรียน 
         ในระบบ และนอกระบบ) 
    4)  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งผลิตข้าวที่ดีมีคุณภาพตามแนวคิดของชุมชน 
    5)  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครบทุกหมู่บ้าน มีการวางระบบผัง 
         เมืองที่ดี   และมีการจัดการขยะที่ถูกสุขลักษณะ 
    6)  ร่วมกันแก้ไข/ปูองกันปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสังคมและปัญหายาเสพติด 
    7)  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    8)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
                

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 1)  เป็นแหล่งผลิตข้าวนาปี  และนาปรังที่ดีมีคุณภาพ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี 
 2.)  ประชาชนพ้นเกณฑ์ความยากจน 
 3)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
 4)   ประชาชนได้รับการศึกษามากกว่าภาคบังคับ(ท้ังในการเรียนในระบบและนอกระบบ) 
 5)   มีโครงสร้างพ้ืนฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 6)  มีการน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
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แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

1. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน 
  1.1  ส่งเสริมอาชีพประชาชนให้มีอาชีพเสริมสามารถเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

1.2  ส่งเสริมและสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความ   ยากจน
ของประชาชน 

  1.3  ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ในการท าการเกษตร 
  1.4  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
  1.5  ส่งเสริมด้านเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางเกษตรกรรม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1  ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ก่อสร้างรางระบายน้ าเพ่ือยืดอายุการใช้
งานของถนน 
2.2  ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปา 
2.3  ก่อสร้าง ปรับปรุง สิ่งก่อสร้างที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
2.4  ก่อสร้าง พัฒนา แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ท าให้สามารถรองรับปัญหาภัยแล้งของ
ประชาชนใน ต าบล 
2.5  การขยายเขตไฟฟูา  ไฟสาธารณะให้ประชาชนภายในต าบล เพื่อยกระดับการด ารงชีวิตเพ่ือใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
2.6  การพัฒนาระบบจราจร 
2.7 สนับสนุนการบริการด้านสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับภายใต้สิทธิที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้ด้วย
ความเสมอภาค และความยุติธรรม 

         
3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี 

  3.1  การส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา 
  3.2  การส่งเสริมการสาธารณสุข 
  3.3  การส่งเสริมการกีฬา  การออกก าลังกาย 
  3.4  การส่งเสริมการอบรม/การแข่งกีฬาต าบลต้านยาเสพติด 
  3.5  ส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

3.6  ส่งเสริมสวสัดิการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนมีคุณภาพสามารถพ่ึงพาได้ภายใต้
แนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

  3.7  ส่งเสริม  บ ารุง  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
  3.8  ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง 
  3.9 ปลูกฝังสร้างจิตส านึก  จารีตประเพณีวัฒนธรรม  ศีลธรรม 

3.10 สนับสนุนก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อใช้เป็นสถานศึกษาฝึกอบรมอาชีพของกลุ่มต่าง ๆ และ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ 

 4. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  4.1  การพัฒนาประสิทธิภาพ ศักยภาพของบุคลากร 
  4.2  เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยท่ีดี 
  5.1  ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพที่แข็งแรง 
  5.2  มีการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
  5.3  สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ท้ิงขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน/การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รู้คุณค่า ประโยชน์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

  6.2  อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  6.3  บ ารุง รักษา สิ่งแวดล้อม 

6.4  พัฒนาความรู้ สร้างจิตส านึกในด้านสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ 
  6.5  รักษาระบบนิเวศอย่างสมดุล 
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ส่วนที่  ๓ 

 
การติดตามข้อมูลในแบบรายงาน 

 
แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์   
ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่ 2     แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  
  
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  5 ปี   
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู 
2. รายงานผลการด าเนินงาน เริ่มตั้งแต่  (1 ตุลาคม 2562 – 30  กันยายน 2563) 
ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 25๖4) 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 25๖5) 
 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)   

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

40 2,195,000 40 1,865,000 40 1,805,000 40 1,785,000 

2.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

44 14,880,000 44 6,660,000 44 6,660,000 44 5,910,000 

3.ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา 
กีฬา ศาสนาและ
ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี

49 3,877,465 49 3,492,456 49 3,492,456 49 3,502,564 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสังคม  
เศรษฐกิจ  การเมืองและการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

49 8,638,400 49 8,628,400 49 8,628,400 49 8,628,400 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยที่ดี 

23 1,680,000 23 1,680,000 23 1,680,000 23 1,680,000 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

11 680,000 11 680,000 11 680,000 11 680,000 

รวม 216 31,950,865 216 23,005,856 216 22,945,856 216 22,185,964 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง    แบบติดตาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีด าเนินการเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30  กันยายน 2563 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพ ู อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น 
 2. รายงานผลการด าเนินงาน เริ่มตั้งแต่  1 ตุลาคม 2562 – 30  กันยายน 2563 
 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ  2563 ช่วงเวลา (1 ตุลาคม 2562 – 30  กันยายน 2563)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. 
ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
จ านวนโครงการ (ตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ) งบประมาณ 

 
- - 

 
 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

- - 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
จ านวนโครงการ (ตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ) งบประมาณ 

 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 (สายบ้าน
นายล้วน  ศรีรักษ์ชาติ)  

290,000 

 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 (สายบ้าน
นายหนูเกณฑ์  ทิพย์แก้ว) 

157,500 

 3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (สายบ้าน
นางอุมาพร  นาถาดทอง) 

177,500 

 4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (สายบ้าน
นางสมศรี  แสนซิว) 

175,000 

 5.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (สายบ้าน
นายสมาน  สักขวา) 

147,500 

 
 
 
 
 
 

6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (สายบ้าน
นายสาโรจน์ ฝุายบุญ) 

165,000 

7.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (สายไปเมรุ
วัดปุารุ่งอรุณ) 

36,000 

8.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (สาย
ทางเข้าหมู่บ้านฯ) 

61,250 

9.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (สายบ้าน
นายจ าปี สีโท) 

162,500 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
จ านวนโครงการ  

(ตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ) 
งบประมาณ 

 10.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้านหน้า
ส านักงาน 
 

24,500 

 11. 7.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกหนอง
ผักแว่น ถึง บ้านโคกสงเปือย 

250,000 

 
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 

 
11 1,646,750 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนา 

และวัฒนธรรมและ 
ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

จ านวนโครงการจ านวนโครงการ  
(ตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ) 

 

 
งบประมาณ 

 1. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและ
จารีตประเพณี งานบุญต่างๆ         
 

 
10,000 

 2. โครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา   
                    

30,000 

 3. โครงการประกวด สรภัญญะ 
 

10,000 

 4. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
 

40,000 

 
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 

 

 
4 

 
90,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านสังคม  เศรษฐกิจ การเมือง

และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

จ านวนโครงการจ านวนโครงการ  
(ตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ) 

 

 
จ านวนโครงการ  

 1.โครงการ อบต.สัญจรเคลื่อนที่พบประชาชน 20,000 
 2.โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ 40,000 
 3.โครงการชุมชนปรองดอง สร้างสมานฉันท์เพ่ือ

คืนความสุขสู่ประเทศ 
20,000 

 4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าแผนฯ 30,000 
 5.โครงการอุดหนุนกลุ่มสตรีต าบลทุ่งชมพู 25,000 
 6.โครงการส่งเสริมอาชีพและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 20,000 
 7.โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทาง

สังคม 
20,000 

 
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 

 

 
7 

 
175,000 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  

ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยท่ีดี 
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

จ านวนโครงการ งบประมาณ 
 1.โครงการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว   30,000 

2.โครงการจ้างเหมาปรับเกรดบ่อขยะประจ าต าบล 40,000 
3.โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง 10,000 
4.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 80,000 

 
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 

 

 
4 

 
160,000 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

จ านวนโครงการ 
 

งบประมาณ 

 1.โครงการค่ายยุวทูต  เยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

40,000 

2.โครงการปลูกต้นไม้ท้องถิ่นไทยฯลฯ 40,000 
 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 6 
 

 
2 

 
60,000 
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ส่วนท่ี  4 

 
สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
๑.  ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖๕) 
 จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖๕) ช่วงเวลา (1 ตุลาคม 2562 – 
30  กันยายน  2563) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
 ๑.1  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61   
  

การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕63 ช่วงเวลา (1  ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน 2563) 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 
จ านวนเงิน จ านวน

โครงการ 
จ านวนเงิน จ านวน

โครงการ 
จ านวนเงิน จ านวน

โครงการ 
1.ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 0 0 0 0 0 0 
2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3,586,750 18 2,595,500 16 11,527 0 
3.ด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนา 
และขนบธรรมเนียมท้องถิ่น 

3,944,800 21 3,649,800 15 295,000 6 

4.ด้านสังคม  เศรษฐกิจ การเมืองและ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

7,262,800 
(รวมงบกลาง) 

23 7,057,800 15 205,000 8 

5.ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี 211,000 15 20,000 15 6,958 0 
6.ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

80,000 2 39,652 1 40,348 1 

รวม 15,085,350 79 13,362,752 62 558,833 15 
 

จ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนด าเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ใน
แผนท้องถิ่น 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้บรรจุในแผน

ด าเนินงาน                         

คิดเป็นร้อยละ 

๑ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 40 0 0 
๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 65 18 27.69 
๓ ด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนา 

และขนบธรรมเนียมท้องถิ่น 
57 21 36.84 

๔ ด้านสังคม  เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

63 23 36.51 

๕ ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี 20 15 75.00 
๖ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11 2 18.18 

รวม 256 79 30.86 
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๒. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 ช่วงเวลา          
(1  ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน 2563) และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติในปีงบประมาณ  ๒๕63 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ใน
แผนด าเนินงาน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

คิดเป็นร้อยละ 

๑ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 0 0 0 
๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 18 16 88.89 
๓ ด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนา 

และขนบธรรมเนียมท้องถิ่น 
21 15 71.43 

๔ ด้านสังคม  เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

23 15 65.22 

๕ ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี 15 15 100 
๖ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
2 1 50 

 
รวม 79 62 78.48 

 
 

3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่อยู่ในแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ช่วงเวลา 1  ตุลาคม  
2562 – 30  กันยายน 2563) และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติในปีงบประมาณ  ๒๕63 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ใน
แผนท้องถิ่น 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

คิดเป็นร้อยละ 

๑ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 40 0 0 
๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 65 16 24.66 
๓ ด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนา 

และขนบธรรมเนียมท้องถิ่น 
57 15 26.32 

๔ ด้านสังคม  เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

63 15 23.81 

๕ ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี 20 15 75 
๖ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
11 1 9.10 

รวม 258 78 30.23 
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สรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
ในเชิงคุณภาพ 

การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในชุมชนถือเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 นี้ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู ได้ด าเนินโครงการต่างๆตามแผนพัฒนา และข้อบัญญัติ
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕63 โดยได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมใน 6 ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหาและสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน      
จนท าให้โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ประสบความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะ
สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ช่วงเวลา (1  ตุลาคม  2562 –          

30  กันยายน 2563 ) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ เช่น โครงการขุดสระในนาข้าว  ขุดบ่อ
บาดาลในนาข้าวเพื่อใช้ท าการเกษตร  เป็นต้น  

๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆช่วงเวลา (1  ตุลาคม  2561 – 30  

กันยายน 2562 ) ตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบฝาปิดภายใน
หมู่บ้านหนองพลวง โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวไร้สายทั้งต าบล  เป็นต้น  

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆช่วงเวลา (1  ตุลาคม  2561 – 30  

กันยายน 2562 )ตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  เช่น โครงการ
อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและจารีตประเพณี งานบุญต่างๆ  เป็นต้น  

4. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู ได้ตั้งงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมช่วงเวลา (1  ตุลาคม  

2561 – 30  กันยายน 2562 ) ตามยุทธศาสตร์ด้านสังคม  เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมรับฝึกอบรม การจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์เพ่ือใช้ในส านักงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน
การให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น  

   
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยท่ีดี 
          องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆช่วงเวลา (1  ตุลาคม  2561 – 30  
กันยายน 2562 ) ตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี  เช่น การฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสากรของสุนัข
และแมวภายในเขตต าบลทุ่งชมพู  เป็นต้น 

 
6. ยุทธศาสตรด์้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆช่วงเวลา(1  ตุลาคม  2561 – 30  
กันยายน 2562 ) ตามยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น  โครงการค่ายยุวทูต  เยาวชน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 


