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  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ.  2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  ได้ก าหนดให้
มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยก าหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผน  และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดเค้า และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้าภายในเดือนธันวาคมทุกปี 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  ได้มีการ
ติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนาต าบลประจ าปีงบประมาณ  2562  (ผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม  
2561  ถึง  เดือนกันยายน  2562)  ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ  กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561  -  พ.ศ. 2564)  และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยใช้การ
บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  (e-plan)  และแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2562  เป็นเครื่องมือ
หลักในการติดตาม  พร้อมทั้งน าเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อเป็น
แนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 1 



 

 

1.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
การติดตาม (Monitoring)  และการประเมิน  (Evaluation)  เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี

จุดหมายไม่เหมือนกัน  แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล  (Monitoring  and  Evaluation)  มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม  จะช่วยให้ผู้บริหาร  
พนักงานอบต.  พนักงานจ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  (อ่ืนๆ ถ้ามี)  สามารถก ากับดูแล  
ทบทวน  และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน  โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  จึงเป็นการติดตามแผนที่ให้ความส าคัญ  
ดังนี้ 

1.  ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน  โครงการเพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดเค้าหรือกิจกรรมต่างๆ  ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

2.  ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ  ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  ตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน  โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ  และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

3.  ผลการด าเนินงาน  ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด   มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง  ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น  และขั้นตอนต่างๆในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

4.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทอสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่   ท า
ให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง
(strengths)  จุดอ่อน  (weaknesses)  โอกาส(opportunities)  ปัญหาหรืออุปสรรค  (threats)  ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  โครงการกิจกรรมต่างๆ  ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ปลัด/รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  ผู้บริหารระดับหัวหน้า/ผู้อ านวยการกอง  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
กุดเค้า สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน  โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลกุดเค้า 

 บทสรุปของความส าคัญก็คือ  ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไป  เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ  งานต่างๆ  ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้  
และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น  รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น
ต้ังรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบล  
กุดเค้า  ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน  โครงการ  งานต่างๆ  พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ     

บทน า 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (2561-2565) ปี 2562      อบต.กุดเค้า   หน้า  1 



สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่ง
ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน  โครงการที่ได้ด าเนินการไป

แล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน  โครงการ  หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  ติดตามและประเมินผล
แผนงานโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด  เกิดปัญหาจากเรื่องใด  จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน  รวมทั้งปรับปรุงการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  สภาพผล
การด าเนินงาน  ตลอดจนปัญหา  อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ก าหนดไว้ 

3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด  ปรับปรุง  แก้ไข  ข้อบกพร่องของการด าเนินงานโครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า 

4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า 
5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน  โครงการต่างๆเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ประชาชนในต าบลกุดเค้า  
และชุมชนทั้ง  14  ชุมชน  หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
   3.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ.
2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่   3)  พ.ศ.  2561  ก าหนดว่า  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
 (1)ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2)ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดเค้า  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามปละประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันรายงานผล  และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 (4)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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 1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีจ านวน  12  คน  ประกอบด้วย 

 1) นายเฮียง  อุปฮาต  สมาชิก  อบต.   ประธานกรรมการ 
 2) นายหนูฤทธ์  ค าชา  สมาชิก  อบต.   กรรมการ 
 3) นายนิการ  สุขเขียว  สมาชิก  อบต.   กรรมการ 

4) นายปรีชา  ช่างภา  ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
5) นายหนูนา  นามคุณ  ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
6) นางรมณีวัน  นารี  ผู้แทนหน่วยงานราชการ  กรรมการ 
7) นางสาวปิยธิดา  ไชยสนาม ผู้แทนหน่วยงานราชการ  กรรมการ 
8) นายจเร  แดงระยับ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
9) นายส าลาน  พิลาโพธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

   10).นางวงษ์พระจันทร์  แหลมคม ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
   11)นายพระคุ้มครอง  อุดม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/ เลขานุการ 

12)นางสาวทับทิม  เชื้อวงษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ดังนี้ 
 1.  การประชุมเพ่ือก าหนดแนวทาง  และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดย
การก าหนดกรอบ  แนวทาง วิธีการ  และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า 
 2.  ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง  วิธีการ  และห้วงเวลาที่
ก าหนด  โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
 3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  เพื่อด าเนินการต่อไป 
 2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัมนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  ดังนี้ 
 2.1  การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล  การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร  มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด  : KPI)  
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด  ใครเป็นผู้รับผิดชอบ  ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม  เป็นต้น  จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล  การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร  เมื่อใด  ข้อมูลหลักๆ  ที่ต้องการคืออะไร  ต้องการให้รายงานผลอย่างไรมี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร  ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
 2.2  วางแผนติดตามและประเมินผล  จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ  2.1 
มาวิเคราะห์  แล้วเขียนรายละเอียด  ซึ่งประกอบด้วย  ประเด็นหลักๆ  คือ  วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล  
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เวลาที่เก็บข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม  ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
 2.3  ด าเนินการหริอปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และข้ันตอนที่
ได้ก าหนดไว้  ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้  คือข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  ดังนั้น  แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและ
ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม  แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนด
ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้  แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน  เช่น  การแจงนับ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  จ านวน  เป็นต้น  หรืออาจใช้การวิเคราะแบบ  Matrix  การพรรณนาเปรียบเทียบ  การเขียน  
(Flow Chart)  การแสดงแผนภูมิแกนท์  (Gantt  Chart)  หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า 
 2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้  การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งอาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้  ความเป็นมาของโครงการที่ติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม  ซึ่งปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่  3 
 2.6  รายงานผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากากรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้าต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดเค้า  เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 2.7  การวินิจฉัยสั่งการ  การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  ปรับปรุงแก้ไขที่ ดี  หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก  กอง  ฝ่ายต่างๆ  ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ  เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป  
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดเค้า 
 3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  มีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดเค้า  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุด
เค้า  และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน าตบลกุดเค้า  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
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ขั้นตอนการรายงานผล 
 
                ตั้งขอ้สังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
  
 
 
 
 
  
           ธันวาคม 
 
 
 
 
 
 
 
     ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
 
            4.  เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring  and  evaluation  tools  
for  local  development  plans)  เป็นสิ่งของ  วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้าใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ใน
การติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ  มาตราส่วนประมาณค่า  และวิธีการ  เป็นต้น  และ
หรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่  แบบสอบถาม  (Questionnaires)  
แบบสัมภาษณ์  (Interview)  และแบบสังเกตการณ์  (Observation)  เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป  อ านาจ
หน้าที่  ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน  แบบ
ต่างๆที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
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1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา  (Time  &Time  Frame)  โดยก าหนดกรอบระยะเวลา  ดังนี้ 
   1)ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดเค้า   
   2)สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกสิ้นปีงบประมาณและให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 
   3)รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดเค้า  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2  ความสอดคล้อง  (Relevance)  เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  
(หรือผลผลิต)  ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า 
  1.3  ความพอเพียง (Adequacy)  ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน  เงิน  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้ามาปฏิบัติงาน 
  1.4  ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน  โครงการต่างๆจะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ  4  ปี  วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมาโครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 
  1.5  ประสิทธิภาพ  (Efficiency)  เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้าซึ่งสามารถวัดได้
ในเชิงปริมาณ  ขนาด  ความจุ  พื้นที่  จ านวน  ระยะเวลา  เป็นต้น 
  1.6  ประสิทธิผล  (Effectiveness)  เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome  and  Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ  ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข  เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล  และอาจรวมถึง
อ าเภอ  และจังหวัดด้วย  เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด 
 2.  ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  
ก าหนดระเบียบ  วิธีในการติดตามปละประเมินผล ดังนี้ 
  2.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ  คือ 
   1)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
   2)  เครื่องมือ 
   3)  กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 
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  2.2  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล  การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น  อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
   2)  การส ารวจ  (Survey)  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว  หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก  (record)       
สังเกตุ  (observe)  หรือวัด  (measurement)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เจ้าหน้าที่  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
พฤติกรรม  ความต้องการ  ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตุและสามารถวัดได้   
 3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
   3.1  การทดสอบและการวัด  (Tests  &  Measurements)  วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล  เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆการประเมินปฏิบัติงาน  และแนวทางการวัด  จะ
ใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  เช่น  การ
ทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต  จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทาง
วิศวกรรมการทาง  โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  เป็นต้น 
   3.2  การสัมภาษณ์  (Interviews)  อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว  หรือกลุ่มก็ได้  การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่ วไป
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ  (formal  or  
semiformal  interview)  ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  (structure  interviews)  ด าเนินการสัมภาษณ์  
และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  (informal  interview)  ซึ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3  การสังเกต  (Observations)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดเค้า  ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดเค้ามีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต  และก าหนดการด าเนินการสังเกต  (1) การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม  (Participant  observation)  เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล  ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  (2)  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  
(Nonparticipant  observation)  หรือการสังเกตโดยตรง  (Direct  observation)  เป็นการสังเกต  บันทึก
ลักษณะทางกายภาพ  โครงสร้าง  และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองคารบริหารส่วนต าบลกุดเค้า 
   3.4  การส ารวจ  (surveys)  ในที่นี่หมายถึง  การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น  การรับรู้  
ทัศนคติ  ความพึงพอใจ  ความจ าเป็น  ความต้องการของประชาชนในต าบลกุดเค้า  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า 
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   3.5  เอกสาร  (Documents)  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร  ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น  สาเหตุของปัญหา  แนวทางแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา  ตลอดจนเป้าประสงค์  ค่า
เป้าหมาย  กลยุทธ์  แผนงาน  ผลผลิตหรือโครงการ  วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า 
 
                       5.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ  การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ  ระหว่าง
ด าเนินโครงการ  รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต   ประโยชน์ต่างๆ 
แยกเป็นหัวข้อได้  ดังนี้ 

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ  ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 

2. ได้ทราบถึงข้อดี  ข้อเสีย  ข้อบกพร่องต่างๆ  ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา  ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด  ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที  ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ  เกิดความประหยัด  คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์  ประหยัดเวลา
งบประมาณ  และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

4. สามารถเก็บรวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด  ความต้องการ  สภาพ
ปัญหาต่างๆที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒฯท้องถิ่น  เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง  
ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน  ผู้มีส่วนได้เสีย  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กร
ต่างๆ 

5.  กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ  มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ  และกระตือรือร้นในการแก้ไข  ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียดเนื้อหา  ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

6.  การวินิจฉัย  สั่งการ  นายกองค์การบริหารส่วงนต าบลกุดเค้า  ปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/
กอง/ฝ่ายต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  สามารถวินิจฉัย  สั่งสารได้อย่างถูกต้อง  ชัดเจน  รัดกุมมีเหตุ
มีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่  นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด
มาตรการต่างๆส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึน 

7.  ท าให้ภารกิจต่างๆของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  แต่ละคน  แต่ละส านัก/
กอง/ฝ่ายต่างๆมีความสอดคล้องกัน  ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน  ท าให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดเค้าเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก  มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

8.  สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
กิจกรรม  งานต่างๆ  และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลกุดเค้า 
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ส่วนที่ 2 



 

 
    1  วิสัยทัศน์ 
                        “ศูนย์รวมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่สากล 

พัฒนาชีวิตและชุมชนสู่ความเป็นเลิศ” 
 

          2   ยุทธศาสตร์ 
1)ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน   
2) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ 
5)ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

    

 3  เป้าประสงค์ 
  1)  ประชาชนมีการศึกษาดี  มีความรู้ก้าวทันเทคโนโลยีทันสมัยครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

2)  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  และสร้างความม่ันคงทางสังคม 
3)  ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4)  ประชาชนอยู่ดีกินดี  มีรายได้สุทธิของครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน  และมีอาชีพที่มั่นคง 
5)  ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอย่างครบครันและเพียงพอ 
6)  ก่อสร้าง  บ ารุงรักษาการคมนาคมให้มีความสะดวก 
7)  ประชาชนในท้องถิ่นมีทัศนคติค่านิยมที่หวงแหน  และใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ยั่งยืน 
8)  ปรับปรุงระบบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
9)  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
10)  พัฒนาบุคลากร  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาท้องถิ่น  เพื่อรองรับภารกิจถ่ายโอน 
11)  สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน  ภาครัฐและเอกชน  แบบกระบวนการมีส่วน

ร่วมทุกระดับมากข้ึน 
 4  ตัวชี้วัด 

   1)  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของประชาชนและนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งในและนอก  
ระบบ  

   2)  ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี                   
                          และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3)  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของประชาชนที่มีสุขภาพและอนามัยดี 
   4)  ระดับความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจน   
   5)  ร้อยละของครัวเรือนที่มีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม 
   6)  ร้อยละของประชาชนผู้ยากจน  และด้อยโอกาสที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการด ารงชีพ 
   7)  ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า 
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   8)  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้เฉลี่ยต่อคน 
   9)  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
  10)  ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการปลูกจิตส านึกให้มีทัศนคติค่านิยมที่หวงแหน  และใช้   
                           ทรัพยากรธรรมชาติได้ยั่งยืน 
   11)  ร้อยละของบุคลากร  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือ 
                           รองรับภารกิจถ่ายโอน 
   12)  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า 

13)  ระดับความส าเร็จของความร่วมมือระหว่างประชาชน  ภาครัฐและเอกชน  แบบกระบวนการ 
       มีส่วนร่วมทุกระดับมากข้ึน 

 5  ค่าเป้าหมาย 
  1)  เพื่อให้ประชาชนมีการศึกษาดี  มีความรู้ก้าวทันเทคโนโลยีทันสมัย 

2)  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  และสร้างความม่ันคงทางสังคม 
3)  เพื่อปลูกจิตส านึกให้ประชาชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญา  
    ท้องถิ่น 
4)  เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี  มีรายได้สุทธิของครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน  และมีอาชีพที่มั่นคง 
5)  เพื่อให้ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอย่างครบครันเพียงพอ  และได้ 
     มาตรฐาน 
6)  เพื่อก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความสะดวก 
     และได้มาตรฐาน 
7)  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีทัศนคติค่านิยมท่ีหวงแหน  และใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ยั่งยืน 
8)  เพ่ือปรับปรุงระบบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและน้ าเสียให้ได้มาตรฐาน 
9)  เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

    10)  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากร  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาท้องถิ่น  ให้มีศักยภาพสามารถ 
          รองรับภารกิจถ่ายโอน 
    11)  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน  ภาครัฐและเอกชน  แบบกระบวนการมีส่วนร่วม  
          ทุกระดับมากข้ึน 

 6  กลยุทธ์ 
1.ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน 
 กลยุทธ์ 

1)  เพ่ิมศักยภาพและโอกาสแก่คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส 
2)  สงเคราะห์  และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัยและการด ารงชีวิต 
3)  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4)  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรในระดับชุมชน  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ            

ผลิตสินค้าเกษตร 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (2561-2565) ปี 2562      อบต.กุดเค้า   หน้า  9 



2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ 
1)  ส่งเสริม  และสนับสนุนการน าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างคุณค่าของ 
     ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2)  ส่งเสริม  และสนับสนุนการค้า  และการลงทุน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 
1)  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่ได้  
     มาตรฐาน 
2)  พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
3)  พัฒนา  และส่งเสริมระบบการรักษาความปลอดภัย  ให้เมืองและชุมชนปลอดภัย   ปลอดยา 
     เสพติดและปลอดอบายมุข  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
กลยุทธ์ 
1)  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่ได้ 
     มาตรฐาน 
2)  พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
3)  พัฒนา  และส่งเสริมระบบการรักษาความปลอดภัย  ให้เมืองและชุมชนปลอดภัย   ปลอดยา     
     เสพติดและปลอดอบายมุข  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
4)   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5)  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
6)  สนับสนุนให้ท้องถิ่นพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ 
           กลยุทธ์ 

1)  ส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ  ทั้งในและนอกระบบ 
     ครอบคลุมทุกช่วงวัย 
2)  สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
3)  อนุรักษ์  สืบสาน  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และค่านิยมที่ดีงามสู่คนรุ่นต่อไป 
4)  ส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข  การป้องกันและควบคุมโรค  การ 
     รักษาพยาบาล  การฟ้ืนฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
5)  ส่งเสริม  และสนับสนุนการกีฬาเพ่ือสร้างนิสัยรักการกีฬา  กติกาสังคม  และสร้างโอกาสให้ 
     เยาวชนพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 

           กลยุทธ์ 
1)  พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและนวัตกรรมในการท างานโดยใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัย  
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2)  พัฒนาสมรรถนะการท างานของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
3)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  การเงิน  การคลังและงบประมาณโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
4)  เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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ส่วนที่ 3 



 

 

    การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง  ตุลาคม พ .ศ. 2561) ด าเนินการตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559และ(ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561    โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ   

(1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล    
กุดเค้า  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (ระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง  กันยายน พ .ศ. 2561) ขึ้น   
 โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 ข้อ 28  ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า แต่งตั้ง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง     จ านวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 

1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า 

 



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  ได้รับการ
แต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  ตามค าสั่งที่ 131/2559  เมื่อวันที่  30 ตุลาคม  2559  
ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย 

1) นายเฮียง  อุปฮาต  สมาชิก  อบต.   ประธานกรรมการ 
 2) นายหนูฤทธ์  ค าชา  สมาชิก  อบต.   กรรมการ 
 3) นายนิการ  สุขเขียว  สมาชิก  อบต.   กรรมการ 

4) นายปรีชา  ช่างภา  ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
5) นายหนูนา  นามคุณ  ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
6) นางรมณีวัน  นารี  ผู้แทนหน่วยงานราชการ  กรรมการ 
7) นางสาวปิยธิดา  ไชยสนาม ผู้แทนหน่วยงานราชการ  กรรมการ 
8) นายจเร  แดงระยับ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
9) นายส าลาน  พิลาโพธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

   10) นางวงษ์พระจันทร์  แหลมคม ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
   11) นายพระคุ้มครอง  อุดม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/ เลขานุการ 

12) นางสาวทับทิม  เชื้อวงษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

ซึ่งคณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาการก าหนดโครงการและงบประมาณไว้ในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดเค้า  ประจ าปี 2561   

 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า   
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   
 

1. ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

2. สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
3. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
4. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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ส่วนที่ 4 
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1. ผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพื่อสอดคล้องกับ   
   ยุทธศาสตร์และโครงการ 
  จากการด าเนินติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  ที่เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่  เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 
ผลสรุปในด้านการประเมินความสอดคล้องของแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)  กับยุทธศาสตร์และโครงการ  สรุปผล
คะแนน ได้ดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9 
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9 
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 10 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  60 10 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 5 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 5 
   5.3 จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  3 3 
   5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูก่ารตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5 5 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาป ี(4 ป)ี  3 3 
   5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  4 4 
   5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 
   5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 4 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  3 3 
   5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ทุกโครงการ  5 5 
   5.10 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะได้รับ  5 5 
   5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  4 4 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  5 5 
   5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   5 5 

ผลการด าเนินงาน 



   5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04 3 3 
รวม 100 91 

 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์
สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
องค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานประเด็นที่ต้อง
มีการวิ เคราะห์ ได้แก่  S-Strength (จุดแข็ ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 
หลักการส าคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 
2 ด้านคือสภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก เพื่อให้
รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการ
กิจการสาธารณะ 

10 9 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ  เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ    ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ าวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว้ 

10 6 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น า เอ าเทคนิ คต่ า งๆ  มาใช้ เพื่ อ วั ด ว่ าภ ารกิ จ  โครงการ      
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม ่ซึ่งเป็นไป ตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัตริาชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 8 

4. แนวทางการพัฒนา 
และยุทธศาสตร์การ 

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจดัท า

10 10 
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พัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการบรู
ณาการ(integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ี
ติดต่อกัน 

5. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้ 60 60 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลตุามวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดไว ้ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน   มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 

5.3 จ านวนวัตถุประสงค ์
มีความเหมาะสมกับ 
โครงการ 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และ
มีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  (๓ ) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

3 3 

5.4 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
สอดคล้องต่อเนื่องกับ 
ระยะเวลาป ี(4 ปี) 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่อง
สามปี เพื่อให้ เกิดการพัฒนาทั้ งเชิงปริมาณ  (Quantity) เชิง
คุณภาพ(Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 

3 3 

5.6 งบประมาณมคีวาม
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5ประการ
ในการจัดทาโครงการได้แก ่๑) ความประหยัด (Economy)  2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)      3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) 4) ความยุติธรรม (Equity) และ 5) ความ
โปร่งใส (Transparency) 

4 4 

5.7 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง  
ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ

5 4 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (2561-2565) ปี 2562      อบต.กุดเค้า   หน้า  15 



ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 
5.8 มีงบประมาณทีผ่่าน 
มา 3 ปีย้อนหลังตาม 
ความเป็นจริง 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา ๓ ปีย้อนหลังตามหลัก
ความเป็นจริง กรณีมี 2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 
1ปี โครงการดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งขึ้น
เพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนดระยะเวลาไว้ 3 ปี 

3 3 

5.9 โครงการแตล่ะ 
โครงการครอบคลมุ 
ระยะเวลา 4 ปี ทุก 
โครงการ 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มรีะยะเวลาและครอบคลมุทั้ง   4 ปี 
ทุกโครงการ 

5 5 

 

2.  การวางแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
      อบต.กุดเค้า ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามา
จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี อบต.กุดเค้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี  เมื่อวันที่ 
10 พฤศจิกายน 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
5.10 มีการก าหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่สามารถวัดได ้(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได ้

5 5 

5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้
ถูกต้องตามหลักของการ
จัดทาโครงการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะไดร้ับก าหนดการวัดอันเป็นเครือ่งมือว่าโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

4 3 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับสอดคล้องกับ 
โครงการ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่า
ด าเนินการไดต้ามโครงการ ผลเกดิขึ้นตามช่ือของโครงการที่ได้
ตั้งไว ้

5 5 

5.13 ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ ได้รับเป็นสิ่ งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล
หรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ 

5 5 

5.14 หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลักสอบคล้อง
กับ แบบ ยท. 03 และ
แบบ ยท. 04 

หน่วยงานรับผดิชอบหลักใน แบบ ยท. 03 และแบบ ยท. 04 
และ แบบ ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร ์แนว
ทางการพัฒนา โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 3 

 รวมคะแนน 100 91 
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การแก้ไขปัญหาความยากจน 28 340,026,000 32 36,276,000 25 36,026,000 25 36,026,000 
ส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ 5 1,090,000 5 1,090,000 5 1,090,000 5 1,090,000 
การพัฒนาชุมชนและแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

30 164,210,000 20 18,910,000 19 14,910,000 19 14,910,000 

การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคม   
ที่มีคุณภาพ 

30 14,950,000 24 8,051,000 24 8,052,000 24 8,052,000 

การจัดการบริหารบ้านเมืองที่ด ี 12 2,940,000 10 2,850,000 10 2,850,000 10 2,850,000 
รวม 105 523,216,000 91 67,177,000 83 62,928,000 83 62,928,000 

 

แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์ 

 

แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)  เปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์ 
3. การจัดท างบประมาณ 

ผูบ้ริหาร อบต.กุดเคา้ ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญติังบประมาณ เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2560 โดยมีโครงการท่ี 
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บรรจุอยูใ่นขอ้บญัญติังบประมาณ จ านวน 37 โครงการ งบประมาณ  30,724,020.00 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
การแก้ไขปัญหาความยากจน 7 18,216,000.00 
ส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ - - 
การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 7 6,238,180.00 
การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ 16 5,673240.00 
การจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี 7 591,600.00 

รวม 37 30,724,020.00 
 
 
 

 
 

แผนภูม ิแสดงโครงการแผนพัฒนาสี่ปี เฉพาะปี 2561 ท่ีบรรจุอยูใ่นขอ้บญัญติังบประมาณ ปี 2561 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (2561-2565) ปี 2562      อบต.กุดเค้า   หน้า  18 



 
แผนภูม ิแสดงงบประมาณในขอ้บญัญติังบประมาณ ปี 2561 

 

 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.กุดเค้า มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ 

1. การแก้ไขปัญหาความยากจน อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล 400,000.00 

2. การแก้ไขปัญหาความยากจน จ้างเหมาบริการผู้ดูแลสถานสีูบน้ า 216,000.00 

3. การแก้ไขปัญหาความยากจน ค่าไฟฟ้าสถานสีูบน้ า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2,000,000.00 

4. การแก้ไขปัญหาความยากจน สนับสนุนพันธุ์ปลา 100,000.00 

5. การแก้ไขปัญหาความยากจน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,080,000.00 

6. การแก้ไขปัญหาความยากจน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 5,300,000.00 

7. การแก้ไขปัญหาความยากจน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ 120,000.00 

8. การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

ขยายเขตและซ่อมแซมระบบประปา 565,000.00 

9. การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสู่ครัวเรือน 621,180.00 

10. การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

ส่งเสริมงานงานเทศกาลกล้วยไม้ปา่บานและ
ของดีเมืองมัญจาครี ี

120,000.00 

11. การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

อุดหนุนการจัดงานกาชาด (งานไหม) 20,000.00 
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12. การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  2,073,000.00 

13. การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

ก่อสร้างร่อง/รางระบายน้ าในหมู่บา้น 2,689,000.00 

14. การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

ตั้งจุดตรวจที่เป็นจุดล่อแหลมต่อการเกิด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 

150,000.00 

15. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมทีม่คีุณภาพ เก็บขนขยะและท าถนนในบ่อขยะ        448,000.00   

16. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมทีม่คีุณภาพ สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมลูฐาน 97,500.00 

17. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมทีม่คีุณภาพ ส่งเสริมกองทุนหลักประกันสุขภาพ 180,000.00 

18. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมทีม่คีุณภาพ อุดหนุนศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพยต์ิด 

40,000.00 

19. การพัฒนาทุนมนุษยแ์ละสังคมทีม่คีุณภาพ อุดหนุนศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพยต์ิด 

20,000.00 

20. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมทีม่คีุณภาพ ป้องกันและควบคุมโรคสัตว ์ 50,000.00 

21. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมทีม่คีุณภาพ ศูนย์ อปพร อบต.กุดเคา้ 503,600.00 

22. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมทีม่คีุณภาพ ซ่อมแซมรถกู้ชีพ 110,000.00 

 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 

23. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมทีม่คีุณภาพ ส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิ่น, งานประเพณี
วัฒนธรรม  

117,000.00 

24. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมทีม่คีุณภาพ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 100,000.00 

25. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมทีม่คีุณภาพ การแข่งขันกีฬาต าบลต้านยาเสพยต์ิด 200,000.00 

26. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมทีม่คีุณภาพ ส่งเสริมอาหารกลางวัน 2,420,500.00 

27. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมทีม่คีุณภาพ ส่งเสริมอาหารเสริมนม 1,140,140.00 

28. การพัฒนาทุนมนษุย์และสังคมทีม่คีุณภาพ วันเด็กแห่งชาต ิ 50,000.00 

29. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมทีม่คีุณภาพ ค่าจัดการเรียนการสอน         76,500.00                    

30. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมทีม่คีุณภาพ ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียน 120,000.00 

31. การจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอ าเภอ 12,600.00 

32. การจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี สนับสนุนงานรัฐพิธี 20,000.00 

33. การจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี แผนที่ภาษ ี 350,000.00 

34. การจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 40,000.00 

35. การจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี จัดซื้อไมค์ ประชุมไรส้าย 54,000.00 
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36. การจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี จัดเวทีประชาธิปไตย (เวทีสาธารณะ) 50,000.00 

37. การจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนสู่
แผนพัฒนาสี่ป ี 

65,000.00 

 

4.  การใช้จ่ายงบประมาณ/การด าเนินงาน 
       อบต.กุดเค้า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 33 โครงการ จ านวนเงิน 30,285,670.00 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 33 โครงการ จ านวนเงิน  25,817,065.74   ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การแก้ไขปัญหาความยากจน 7 8,512,700.00 7 8,512,700.00 

การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 8 5,466,081.10 8 5,466,081.10 

การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ 14 3,288,654.45 14 3,288,654.45 

การจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี 4 79,680.00 4 79,680.00 

รวม 33 30,285,670.00 33 25,817,065.74            

 

อบต.กุดเค้า ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานใน
ข้อบัญญัติงบประมาณอบต.กุดเค้า ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน 

งบประมาณ 
การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

1. การแก้ไขปัญหาความยากจน อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล 400,000.00 400,000.00 

2. การแก้ไขปัญหาความยากจน จ้างเหมาบริการผู้ดูแลสถานสีูบน้ า 216,000.00 99,000.00 

3. การแก้ไขปัญหาความยากจน ค่าไฟฟ้าสถานสีูบน้ า 2,000,000.00 447,813.27 

4. การแก้ไขปัญหาความยากจน สนับสนุนพันธุ์ปลา 100,000.00 100,000.00 

5. การแก้ไขปัญหาความยากจน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,080,000.00 9,395,500.00 

6. การแก้ไขปัญหาความยากจน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 5,300,000.00 4,534,400.00 

7 การแก้ไขปัญหาความยากจน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ 120,000.00 75,000.00 

8. การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่าง ขยายเขตและซ่อมแซมระบบประปา 669,150.00 669,150.00 
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ยั่งยืน 

9. การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยนื 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสู่ครัวเรือน 621,180.00 621,176.10 

10. การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

ส่งเสริมงานงานเทศกาลกล้วยไม้ปา่บานและ
ของดีเมืองมัญจาครี ี

120,000.00 120,000.00 

11. การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

อุดหนุนการจัดงานกาชาด (งานไหม) 20,000.00 20,000.00 

12. การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
2,073,000.00 2,060,000.00 

13. การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

ก่อสร้างร่อง/รางระบายน้ าในหมู่บา้น 
2,689,000.00 2,676,000.00 

14. การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

ตั้งจุดตรวจที่เป็นจุดล่อแหลมต่อการเกิด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 

150,000.00 84,000.00 

15. การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

เก็บขนขยะและท าถนนในบ่อขยะ        448,000.00   445,000.00 

16. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมทีม่คีุณภาพ ส่งเสริมกองทุนหลักประกันสุขภาพ 180,000.00 180,000.00 

17. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมทีม่คีุณภาพ อุดหนุนศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพยต์ิด 

40,000.00 40,000.00 

18. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมทีม่คีุณภาพ อุดหนุนศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพยต์ิด 

20,000.00 20,000.00 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน 

งบประมาณ 
การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

19. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมทีม่คีุณภาพ ป้องกันและควบคุมโรคสัตว ์ 50,000.00 20,296.00 

20. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมทีม่คีุณภาพ ศูนย์ อปพร อบต.กุดเคา้ 503,600.00 419,950.00 

21. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมทีม่คีุณภาพ ซ่อมแซมรถกู้ชีพ 110,000.00 105,000.00 

22. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมทีม่คีุณภาพ ส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิ่น, งานประเพณี
วัฒนธรรม  

117,000.00 117,000.00 

23. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมทีม่คีุณภาพ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 100,000.00 99,775.25 

24. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมทีม่คีุณภาพ การแข่งขันกีฬาต าบลต้านยาเสพยต์ิด 200,000.00 200,000.00 

25. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมทีม่คีุณภาพ ส่งเสริมอาหารกลางวัน 2,420,500.00 1,901,200.00 

26. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมทีม่คีุณภาพ ส่งเสริมอาหารเสริมนม 1,140,140.00 664,245.12 

27. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมทีม่คีุณภาพ วันเด็กแห่งชาต ิ 50,000.00 50,000.00 

28. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมทีม่คีุณภาพ ค่าจัดการเรียนการสอน         76,500.00                    61,200.00 

29. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมทีม่คีุณภาพ ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียน 120,000.00 110,000.00 
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และ อบต.กุดเค้า ได้ด าเนินการโครงการโดยจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน จ านวน  8 
โครงการ  โดยด าเนินการเสร็จแล้ว 3 โครงการ ก่อหนี้ผูกพัน 1 โครงการ  และยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 4 โครงการ  ดังนี้ 

ที ่ โครงการ 
จ านวน 

งบประมาณ 
การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1. ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมูท่ี่ 10 158,000.00 158,000.00  

2. ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมูท่ี่ 1 117,000.00 117,000.00  

3. ขุดบ่อเพ่ือการเกษตร 17 บ่อ 493,000.00 493,000.00  

4. ก่อสร้างท่อเหลีย่มคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 371,000.00 - ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 

5. ก่อสร้างท่อเหลีย่มคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 192,000.00 - ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 

6. ก่อสร้างท่อเหลีย่มคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 192,000.00 - ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 

7. ก่อสร้างฝายน้ าล้น มข. 2527 หมทูี่ 4 722,000.00 - ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 

8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 943,000.00 608,000.00 ก่อหนี้ผูกพัน 

นอกจากนี้  อบต.กุดเค้า ได้ประสานงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ มาด าเนินการเพ่ือช่วยแก้ไข
ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ดังนี้ 

ที ่ โครงการ 
จ านวน 

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

1. ปรับปรุงบ้านท่ีอยู่อาศัยพิการ 560,000.00 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ขก) 

2. คลังปัญญาพฒันาผลติภณัฑส์ู่ OTOP 43,100.00  

3. สืบสานวันวานขนมไทย 24,950.00  

4. ปรับสภาพแวดล้อมบ้านผูสู้งอาย ุ 20,000.00  
 

5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมในปีงบประมาณ 2561  งานนโยบายและแผน ซึ่งร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  ท าหน้าที่ออกพ้ืนที่ติดตามส ารวจความพึงพอใจโดยการออกเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ 
โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 
 ประชากร ที่ใช้ในการตอบสอบถามคือประชาชนในพ้ืนที่ต าบลกุดเค้า จ านวนทั้งสิ้น 120 คน   

30 การจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอ าเภอ 12,600.00 12,600.00 

31 การจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี สนับสนุนงานรัฐพิธี 20,000.00 20,000.00 

32. การจัดการบริหารบ้านเมืองที่ด ี จัดซื้อไมค์ ประชุมไรส้าย 54,000.00 47,080.00 

33. การจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนสู่
แผนพัฒนาสี่ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

       65,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1,680.00 
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 กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินหรือตอบสอบถามครั้งนี้ คือประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อ
ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า   โดยแยกเป็นการประเมินความพึงพอใจต่อการการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้าในภาพรวม  โดยสุ่มตัวอย่างจากประชากรในต าบลกุดเค้า จ านวน 
60 ชุด และการประเมินความพึงพอใจต่อการการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้ารายยุทธศาสตร์
จ านวน 60 ชุด จากผลส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า โดยสุ่มส ารวจ
ตอบแบบสอบถามโดยใช้เกณฑ์ชี้วัด  9  ประเด็น โดยรายละเอียดของผู้ตอบแบบสอบถามมีดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 

1. เพศของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็น 
เพศชาย   จ านวน 29 คน   
เพศหญิง   จ านวน 31 คน 

2. อายุของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็น 
อายุต่ ากว่า  20 ปี   จ านวน 12 คน   
อายุ   21 - 39 ปี   จ านวน 21 คน      
อายุ   40 ปีขึ้นไป   จ านวน 27 คน    

3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 
 ระดับการศึกษาต่ าประถมศึกษา    จ านวน 3 คน  
 ระดับการศึกษาประถมศึกษา    จ านวน 24 คน   
 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จ านวน 27 คน   
     ระดับการศึกษาปริญญาตรี   จ านวน 6 คน    
 ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน - คน             

ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้าในภาพรวมและ
แยกตามยุทธศาสตร์ทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์  โดยผลปรากฏดังนี้ 
                  ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้าในภาพรวม 

ข้อ ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 56.66 43.33 - 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 65 35 - 
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 63.33 36.66 - 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 61.66 38.33 - 
5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 66.66 33.33 - 
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 66.66 33.33 - 
7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน

ท้องถิ่น 
66.66 33.33 - 

8 การแก้ไขปัญหา  และตอบสนองความต้องการของประชาชน 66.66 33.33 - 
9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 66.66 33.33 - 

รวม 64.44 35.55 - 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (2561-2565) ปี 2562        อบต.กุดเค้า   หน้า  24 



 
 ประชาชนมีความพึงพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  64.44 
 ประชาชนมีความพึงพอใจ   คิดเป็นร้อยละ  35.55 
 ประชาชนไม่มีความพึงพอใจ   คิดเป็นร้อยละ  - 

ข้อสรุปของคณะกรรมการฯ สัดส่วนความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานในภาพรวมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้าสามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การแก้ไขปัญหาความยากจน 

 

ข้อ ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 55 45 - 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 51.66 46.66 1.66 
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 50 48.33 1.66 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 51.66 48.33 - 
5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 53.33 46.66 - 
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 50 48.33 1.66 
7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน

ท้องถิ่น 
58.33 41.66 - 

8 การแก้ไขปัญหา  และตอบสนองความต้องการของประชาชน 58.33 41.66 - 
9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 61.66 38.33 - 

รวม 54.44 44.99 1.66 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  2551                    หนา้ 11                       งานนโยบายและแผน   อบต.กุดเคา้ 
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สรุปผลการติดตามของคณะกรรมการ ฯ 
การด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้าในส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับประโยชน์จาก
การด าเนินงาน  โดยใช้เกณฑ์ชี้วัดความพึงพอใจ  9  ข้อ  ปรากฏว่ายุทธศาสตร์ที่  1  การแก้ไขปัญหาความยากจน 
 ประชาชนมีความพึงพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  54.44 
 ประชาชนมีความพึงพอใจ   คิดเป็นร้อยละ  44.99 
 ประชาชนไม่มีความพึงพอใจ   คิดเป็นร้อยละ  1.66 

ข้อสรุปของคณะกรรมการฯ สัดส่วนความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานในภาพรวมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดเค้าสามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 

ข้อ ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 63.33 35 1.66 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 61.66 36.66 1.66 
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 56.66 41.66 1.66 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 53.33 46.66 - 
5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 65 33.33 1.66 
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 58.33 41.66 - 
7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน

ท้องถิ่น 
66.66 33.33 - 

8 การแก้ไขปัญหา  และตอบสนองความต้องการของประชาชน 61.66 38.33 - 
9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 60 40 - 

รวม 60.73 38.51 1.66 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  2551                    หนา้ 11                       งานนโยบายและแผน   อบต.กุดเคา้ 
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สรุปผลการติดตามของคณะกรรมการ ฯ 

การด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า
ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากผู้มี ส่วน
เกี่ยวข้องและได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน  โดยใช้เกณฑ์ชี้วัดความพึงพอใจ  9  ข้อ   ปรากฏว่ายุทธศาสตร์ที่  
3  ด้านการพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 ประชาชนมีความพึงพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  60.73 
 ประชาชนมีความพึงพอใจ   คิดเป็นร้อยละ  38.51 
 ประชาชนไม่มีความพึงพอใจ   คิดเป็นร้อยละ  1.66 

ข้อสรุปของคณะกรรมการฯ สัดส่วนความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานในภาพรวมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดเค้าสามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ 

 

ข้อ ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 60 40 - 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 65 35 - 
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 63.33 36.66 - 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 63.33 36.66 - 
5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 65 35 - 
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 66.66 33.33 - 
7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน

ท้องถิ่น 
66.66 33.33 - 

8 การแก้ไขปัญหา  และตอบสนองความต้องการของประชาชน 66.66 33.33 - 
9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 66.66 33.33 - 

รวม 64.81 35.18 - 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  2551                    หนา้ 11                       งานนโยบายและแผน   อบต.กุดเคา้ 
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สรุปผลการติดตามของคณะกรรมการ ฯ 
การด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า

ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับประโยชน์จาก
การด าเนินงาน  โดยใช้เกณฑ์ชี้วัดความพึงพอใจ  9  ข้อ   ปรากฏว่ายุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์และ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 
 ประชาชนมีความพึงพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  64.81 
 ประชาชนมีความพึงพอใจ   คิดเป็นร้อยละ  35.18 
 ประชาชนไม่มีความพึงพอใจ   คิดเป็นร้อยละ  - 

ข้อสรุปของคณะกรรมการฯ สัดส่วนความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานในภาพรวมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดเค้าสามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 

ข้อ ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 41.66 56.66 1.66 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 41.66 55 3.66 
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 40 60 - 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 38.33 61.66 - 
5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 35 65 - 
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 35 65 - 
7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน

ท้องถิ่น 
36.66 63.33 - 

8 การแก้ไขปัญหา  และตอบสนองความต้องการของประชาชน 30 70 - 
9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 31.66 68.33 - 

รวม 36.66 62.77 2.99 
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สรุปผลการติดตามของคณะกรรมการ ฯ 
การด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้าในส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับประโยชน์จาก
การด าเนินงาน  โดยใช้เกณฑ์ชี้วัดความพึงพอใจ  9  ข้อ    ปรากฏว่ายุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
 ประชาชนมีความพึงพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  36.66 
 ประชาชนมีความพึงพอใจ   คิดเป็นร้อยละ  62.77 
 ประชาชนไม่มีความพึงพอใจ   คิดเป็นร้อยละ  2.99 

ข้อสรุปของคณะกรรมการฯ สัดส่วนความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานในภาพรวมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดเค้าสามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลกุดเค้า 

                     

รูปกิจกรรมการด าเนินโครงการ 
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สนับสนุนพันธุ์ปลา 

                      

ขยายเขตและซ่อมแซมระบบประปา 

                      

 

 

 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสู่ครัวเรือน 

                     

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ/ติดเชื้อ 
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ส่งเสริมงานเทศกาลกล้วยไม้ป่าบานและของดีเมืองมัญจาคีรี 

                     
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 

                    
 

ก่อสร้างร่อง/รางระบายน้ าในหมู่บ้าน 

                     

ขุดสระเพื่อการเกษตร 17 บ่อ 
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ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง 

                   

ตั้งจุดตรวจที่เป็นจุดล่อแหลมต่อการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 

                   
 

เก็บขนขยะและท าถนนในบ่อขยะ 
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ศูนย์ อปพร อบต.กุดเค้า 

                     

ซ่อมแซมรถกู้ชีพ 

                    

งานประเพณีเข้าพรรษา 

                     
 

วันผู้สูงอายุ   
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ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

                 

การแข่งขันกีฬาต าบลต้านยาเสพย์ติด 

                 
 

ส่งเสริมอาหารกลางวัน                                

                 

ส่งเสริมอาหารเสริมนม 
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วันเด็กแห่งชาติ 
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ภาคผนวก 


