
   
 

 

ส่วนที่ 1 
ที่มาและความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ก าหนดให้ต้องมีการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 
 

  ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 

(2) ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

(3) ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

(4) หัวหนา้ส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 

(5) ผูท้รงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

                    โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและ

กรรมการอีกหนึ่งคนท าหนา้ที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

  กรรมการตามข้อ 6 (3)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับการ

คัดเลือกอีกได้ ซึ่งตามระเบียบข้อ 6(3)    

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กรรมการตามข้อ 6 (3)  คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(2) ด าเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

          (3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผูบ้ริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม

ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน

สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่าสิบวัน โดยภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(3) แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้



   
 

หนว่ยงานหรอืบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดย

มีขัน้ตอนด าเนินการ ดังนี้ 

                    (๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด 

ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอ

ผูบ้ริหารท้องถิ่น 

(๒) ผูบ้ริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัตขิ้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 

(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและ

ประเมินผล 

(๔) ให้หนว่ยงานหรอืบุคคลภายนอกที่ด าเนินการ หรอืร่วมด าเนินการตดิตามและ 

ประเมินผลรายงานผลการด าเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอ่ผูบ้ริหารท้องถิ่น 

(๕) ผู้ บ ริ หารท้ อ งถิ่ น เสนอผลการติดตามและประ เมิ นผลต่อสภาท้ อ งถิ่ น 

คณะกรรมการ 

พัฒนาท้องถิ่น พรอ้มทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกล่าว

และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ข้อ 31  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มี

การตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความ

เหมาะสม 
 
ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็น

ถึงผลการด าเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อย

เพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้ตรงตามความตอ้งการหรอืไม่ อย่างไร 

  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการด าเนินงานประจ าปี       

พ.ศ. 2561 เป็นหลักเนื่องจากได้ก าหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถ

ติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย 

 

 

 

 
 

 



   
 

ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.เมืองเพีย "ยึดหลักธรรมาภิบาล ก้าวทันเทคโนโลยี ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมี
คุณภาพฃีวิตที่ดี บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บานเมืองน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีการจัดการอย่างสมดุลและยั่งยืน" 

ข. พันธกิจ ของอบต.เมืองเพีย  
    1 พัฒนาระบบการจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพัฒนาทุกภาคส่วน  
    2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพ่ือการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน  
    3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยวให้เข็มแข็ง
ได้  
    4 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุขกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
จารีตประเพณี  
    5 พัฒนาเครือข่าย ระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และระบบป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ  
    6 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่นทุกขั้นตอน  
    8 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล
และเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.เมืองเพียได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 
5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    การพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1. เคหะและชุมชน 
    การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
    ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
        1. แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน 
        2. แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
    การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
        1. แผนงานการเกษตร  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  
        2. แผนงาน งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
        3. แผนงานสังคมสงเคราะห์  
        4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
        5. แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนละประถมศึกษา  
        6. แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
        7. แผนงานงบกลาง 

ง. อบต.เมืองเพีย ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ



   
 

ประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ อบต.เมืองเพีย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 
2561 - 2565) 

 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

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

การพัฒนา
ทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

27 4,315,900 124 55,696,700 159 75,557,800 197 89,230,000 171 77,800,000 

การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 1,160,000 15 960,000 

ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู ่

0 0.00 14 3,600,000 22 8,990,000 29 9,910,000 29 9,860,000 

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 
สิ่งแวดล้อม  

0 0.00 5 350,000 6 690,000 9 2,150,000 9 750,000. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

0 0.00 44 27,314,200 65 30,067,720 70 30,637,720 68 30,307,720 

รวม 27 4,315,900 187 86,960,900 252 115,305,520 321 133,087,720 292 119,677,720 

 
จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.เมืองเพีย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
จ านวน 68 โครงการ งบประมาณ 10,000,000 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 33 7,600,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี - - 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 10 900,000.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  1 100,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 24 1,400,000.00 

รวม 68 10,000,000.00 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

การประเมิน/ติดตามตนเอง 
 

แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น โดยจะ 

ท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน

ยุทธศาสตรแ์ล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน          :      องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ 

จังหวัดขอนแก่น 

ประเด็นการประเมิน 

ม ี

การ

ด าเนินงาน 

ไม่มี 

การ

ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   

1.    มีการจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

  

3.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 

       ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  



   
 

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8.    มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการจัดท าแผน   

9.    มีการวิเคราะหศ์ักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ 

       การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง

กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง  

กับยุทธศาสตรจ์ังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัตแิละประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17.  มีการจัดท าบัญชกีลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18.  มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

2.  รายงานผลการด าเนินงาน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 


