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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ได้ก าหนด                
ให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น           
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน           
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

ดังนั้นเพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบ
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง            
จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2565)  ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ
ติดตามให้นายกองค์การบริการส่วนต าบลช้างมิ่ง  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้                 
จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง  สามารถแก้ไขปัญหา                
ให้กับประชาชนและท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนท่ี 1  บทน า 
********************* 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation)  เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย 
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตาม                       
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น   
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์ การบริหารส่วนต าบล สามารถก ากับดูแล ทบทวน                            
และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตาม                        
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหาร             
ส่วนต าบลช้างมิ่ง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ช้างมิ่ง          
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด                 
มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้ ง ในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงาน                         
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง ว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่        
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึง                     
จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats)                  
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น      
สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่งผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการ                        
และความพึงพอใจของประชาชนต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วน        
ได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ               
พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
โดยการติดตามและประเมินผลซึ่ งส่งผลให้ เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่ งยืน                      
เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมิ นผล
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด                  
จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง                   
ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น               
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้                    
สภาพผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เ พื ่อ เป ็นข ้อม ูลส าหร ับ เร ่งร ัด  ปร ับปร ุง  แก ้ไข  ข ้อบกพร ่องของการด า เน ินงาน                   
โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต. ช้างมิ่ง           
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่งที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประชาชนในต าบลช้างมิ่งหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงาน     
ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบล             
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตาม                         
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                          
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
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  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง                  
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา               
ที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง                
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์                 
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI)                   
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษา
ว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล
อย่างไรมีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่ งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกต                 
แล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน             
จากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ                
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3  ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์              
และขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่า  
จะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้                  
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติ พ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ                 
ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ 
การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความ
เหมาะสมของพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
  2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงาน                
ตามแบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ                 
อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่งในการรายงานผลการติดตาม 
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โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้  ความเป็นมาของโครงการที่จะติด                   
ตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดต าม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่  2                   
และส่วนที่ 3  
  2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผล                
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง                
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เ พ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                      
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่งโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี               
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ ง                       
หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่ งการ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความ
เหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

4. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง                 
มีอ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา             
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เ พ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์                  
การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบล/องค์การบริหารส่วน      
ต าบลช้างมิ่ง ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ผู้บรหิาร

ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมนิผล 

ผู้บรหิาร

ท้องถิ่น 
สภาท้องถิน่ รายงานผล เสนอ 

ผู้บรหิาร

ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตาม                 
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้าง                 
ไว้ เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า  เป็นต้น                      
และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่  แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์   ( Interview) และแบบสังเกตการณ์   (Observation) เป็นต้น                    
โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่งรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียใน
ท้องถิ่นรวมทั้ง เกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง  ๆ  ที่ ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้ เ พ่ือปรับปรุง                          
แก้ไขแล้วจึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง                       
หรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
   5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลช้างมิ่ง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาส                  
ที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  5.1.2  ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน      
โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  5.1.3  ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตาม                 
และประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือ              
ที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่งมาปฏิบัติงาน 
  5.1.4  ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ                 
จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่อง                
จากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  5.1.5  ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง              
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ ได้จากประสิทธิภาพท าให้ เกิดผลลัพธ์                    
และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิง
คุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็น               
ที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่งทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล              
และอาจรวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบ
องค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  

   5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล    
ช้างมิ่งก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธี ในการติดตาม                 
และประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  5.2.2  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเ พ่ือการติดตาม                
และประเมินผลแผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น 
อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) 
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่งเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
   5.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบ             
และวัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง  ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน                   
และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
  5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
(formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) 
ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลช้างมิ่งใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลช้างมิ่งมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
 



     
 

-7- 
      (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วน   
ได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง  
  5.3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง จะมีการบันทึกการส ารวจ 
และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ    
ของประชาชนในท้องถิ่ น  สา เหตุของปัญหา แนวทางการแก้ ไขปัญหาหรือแนวทางการ พัฒนา                    
ตลอดจนเปูาประสงค์ ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลช้างมิ่ง 

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ                  
แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่น                
และการด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง                  
ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติ งานและผู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการ                 
และรับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่งสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  6.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่งแต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝุายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมาย 
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่งเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ               
และประสิทธิผล  
   6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



     
 

ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
********************* 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง เป็นแผนยุทธศาสตร์                  
ที่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหาร                 
ส่วนต าบลช้างมิ่ง ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง                   
ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ                       
และสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  จังหวัดสกลนคร                    
แผนยุทธศาสตร์อ าเภอพรรณานิคม และแผนชุมชนต าบลช้างมิ่ง 
    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ต าบลช้างมิ่งเป็นต าบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบชาวพุทธ ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตาม
นโยบายของรัฐ จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

 
          

"ต าบลน่าอยู่  ควบคู่คุณธรรม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง" 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
กลยุทธ์ที่ 1 ก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้ได้มาตรฐาน 

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้างขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ (แผนงานเคหะและชุมชน) 
กลยุทธ์ที่ ๓ ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา (แผนงานพาณิชย์) 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาแหล่งน้ า (แผนงานการเกษตร) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย  (แผนงานสาธารณสุข) 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการการชุมชน (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม  
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมเสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ  (แผนงานสร้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชน) 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
(แผนงานการพาณิชย์) 

1.วิสัยทัศน์(Vision) 
 

2.ยุทธศาสตร์ 
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กลยุทธ์ที่ 7 ปรับปรุง พัฒนา ตลาดชุมชนและตลาดกลางให้เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้า  
(แผนงานการพาณิชย์) 
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวย
เอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากจน (แผนงานงบกลาง) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและนันทนาการ  
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา (แผนงานการศึกษา)  
กลยุทธ์ที่ 2 อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ) 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ) 
กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แผนงานการเกษตร) 
กลยุทธ์ที่ 2 บริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย (แผนงานสาธารณสุข) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาการให้บริการประชาชน (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 
กลยุทธ์ที่ 2 การปูองกันและปูองกันบรรเทาสาธารณะภัย (แผนงานรักษาความสงบภายใน) 
กลยุทธ์ที่ 3 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาด้านการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 
กลยุทธ์ที่ 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมสวัสดิการของบุคลากร (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 

 
 

1. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนา 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวาง
แผนพัฒนาตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

3. ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 
4. การสร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ  
5. พัฒนาในการจัดการขยะมลูฝอยจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพื่อการพฒันาท่ียั่งยืน 
6.  มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 
 
 
 
 
 

3.เป้าประสงค์ 
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   1.  ร้อยละ 50 ของครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ได้รับการอ านวยความสะดวก
จากสาธารณูปโภคต่าง ๆ บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย 

2.  ร้อยละ 90 ของประชากรได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ 
3.  ร้อยละ 95 ของประชากรได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปุวย 

   4.  ร้อยละ 20 ของครัวเรือนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5.  ร้อยละ 50 ของครัวเรือนมีการก าจัดขยะอย่างถูกต้องสุขอนามัย 
6.  ร้อยละ 50 ของประชากรมีความรู้ ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม 

   7.  ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่มีการปลูกต้นไม้หรือมีพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
8.  ร้อยละ 55 ของประชากรเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่น 
9.  ร้อยละ 70 ของจ านวนประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก เสมอภาคและทั่วถึง 

   10.ร้อยละ 70 ของครัวเรือนมีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 

    
  ๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่    

๒.  ประชาชนร่วมอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า  
๓.  ชุมชนน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี    
๔.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้   
๕.  ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม 
๖.  ชุมชนเข้มแข็งต าบลสันติสุข 

 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้ 
มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น  

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว  
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี   ผู้สูงอายุ                 

และผู้ด้อยโอกาส  
กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ   การปูองกัน  และการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
กลยุทธ์ที่ ๖ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
กลยุทธ์ ท่ี  ๗  ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเครื่องมือเครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานท่ี                   

ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 8  ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทาง คมนาคม  สะพาน  เขื่อน  ระบบระบายน้ า 
กลยุทธ์ที่ 9 จัดให้มีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟูาตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุม                 
และท่ัวถึงท้ังต าบล 
กลยุทธ์ที่ 10 ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 

4.ตัวช้ีวัด 
 

5.ค่าเป้าหมาย 
 

6.กลยุทธ์ 
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กลยุทธ์ที่ 11  ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
กลยุทธ์ที่ 12 ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ  
กลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ  ให้กับประชาชนในท้องถิ่น               
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 15 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
กลยุทธ์ที่ 16 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้า OTOP 
กลยุทธ์ที่ 17 ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา  นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับ
และพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  
กลยุทธ์ที่ 18 ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่นันทนาการ  
กลยุทธ์ที่ 19  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว  
กลยุทธ์ที่ 20 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิของประชาชน 

 
   

1) Assessing เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานภาพด้านบรรษัทบริบาลในปัจจุบัน 
2) Visioning เป็นการระบุวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ                    

โดยค านึงถึงทุนทางสังคมท่ีองค์กรมีอยู่ 
3) Defining (Policies) เป็นการวางนโยบายด้าน CSR ที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความ

เชื่อมโยงและสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม  
4) (Strategic) Positioning เป็นการก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคม

ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ส าหรับใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน CSR ของกิจการ 
  ๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  โดยมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้  
  1. ก่อสร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้ได้มาตรฐาน 
  2. ก่อสร้างปรับปรุงขยายเขตไฟฟูา และไฟฟูาสาธารณะ 
  3. ก่อสร้างปรับปรุงและขยายเขตการบริการประปา 
  4. พัฒนาแหล่งน้ า   
  ๒. พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

1. การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณะสุข สุขภาพอนามัย 
  2. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
  3. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  5. เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
  6. ส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
  7. ปรับปรุง พัฒนา ตลาดชุมชนและตลาดกลางให้เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้า 
  ๓. พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และนันทนาการ 
  1. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
  2. อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
  3. การพัฒนาส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 

7.จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  4. พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2. บริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 
  5. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  1. การพัฒนาการให้บริการประชาชน 
  2. การปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
  3. การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

4. พัฒนาด้านการส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย 
  5. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
                     6. การพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมสวัสดิการของบุคลากร
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 1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วม ของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน          
ในพ้ืนที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาต่อไป  องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)                   
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 5 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 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

198 7,334,193.00 198 19,009,100.00 203 23,674,000.00 200 120,912,000.00 198 156,610,000.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

18 14,093,800.00 18 14,530,490.00 19 16,170,800.00 21 15,770,000.00 21 16,518,000.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการศึกษาศาสนา
ประเพณีวฒันธรรมและ
นันทนาการ 

18 5,561,150.00 18 5,453,884.00 18 5,491,058.00 19 5,694,564.00 19 5,970,000.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

10 164,000.00 10 218,000.00 11 165,000.00 10 181,000.00 10 185,000.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการบ้านเมอืงที่
ดี 

19 2,085,000.00 19 2,255,000.00 20 3,020,000.00 19 2,775,000.00 19 2,665,000.00 

รวม 263 29,238,143.00 263 41,466,474.00 271 48,520,858.00 269 145,332,564.00 267 181,948,000.00 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง อ าเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

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

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

     แผนงานเคหะและชุมชน 54 2,226,193.00 54 2,477,700.00 54 6,251,000.00 54 7,500,000.00 54 12,900,000.00 270 31,354,893.00 
     แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 93 3,683,000.00 93 14,460,000.00 96 12,170,000.00 97 21,909,000.00 93 40,360,000.00 472 92,582,000.00 

     แผนงานการเกษตร 46 1,425,000.00 46 2,014,000.00 48 5,253,000.00 48 93,520,000.00 46 103,150,000.00 234 205,362,000.00 

     แผนงานการพาณิชย ์ 5 0 5 57,400.00 5 0 5 150,000.00 5 200,000.00 25 407,400.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

     แผนงานสาธารณสุข 8 622,000.00 8 540,490.00 9 658,000.00 9 668,000.00 9 663,000.00 43 3,151,490.00 

     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 80,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 5 480,000.00 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 6 267,800.00 6 270,000.00 6 270,000.00 7 520,000.00 7 470,000.00 32 1,797,800.00 

     แผนงานงบกลาง 3 13,124,000.00 3 13,620,000.00 3 15,142,800.00 4 14,482,000.00 4 15,285,000.00 17 71,653,800.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและนันทนาการ 

     แผนงานการศึกษา 10 5,031,150.00 10 4,983,884.00 10 4,876,058.00 10 4,879,564.00 10 5,145,000.00 50 24,915,656.00 
     แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 8 530,000.00 8 470,000.00 8 615,000.00 9 815,000.00 9 825,000.00 42 3,255,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     แผนงานสาธารณสุข 3 54,000.00 3 20,000.00 3 20,000.00 3 50,000.00 3 50,000.00 15 194,000.00 

     แผนงานการเกษตร 7 110,000.00 7 198,000.00 8 145,000.00 7 131,000.00 7 135,000.00 36 719,000.00 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง อ าเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร 

  

ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

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

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

     แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 1,195,000.00 10 1,075,000.00 10 1,370,000.00 10 1,515,000.00 10 1,315,000.00 50 6,470,000.00 
     แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 1 250,000.00 1 250,000.00 2 600,000.00 1 300,000.00 1 300,000.00 6 1,700,000.00 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 7 240,000.00 7 430,000.00 7 550,000.00 7 460,000.00 7 550,000.00 35 2,230,000.00 

     แผนงานงบกลาง 1 400,000.00 1 500,000.00 1 500,000.00 1 500,000.00 1 500,000.00 5 2,400,000.00 

รวมทั้งสิ้น 263 29,238,143.00 263 41,466,474.00 271 48,520,858.00 273 147,499,564.00 267 181,948,000.00 1,337 448,673,039.00 
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1.3 การใช้จ่ายงบประมาณ  
           องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ                   
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ อนุมัติงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 23 10,439,690.00 10,439,690.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 13 17,685,000.00 15,850,690.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาประเพณี 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

6 3,964,750.00 3,303,151.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรัก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 
10,000.00 3,040.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

5 
590,000.00 2,430.00 

รวม 48 32,689,440 29,599,001 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 

อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 

ยุทธศาสตร ์ งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
ผกูพัน เบกิจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
 ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

งานไฟฟูาและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งไฟฟูาสอ่งสว่างสูแ่หล่งทอ่งเที่ยววัดปุาภูรทิัตถริาวาสต าบลนาในและเขือ่น
น้ าอนูเสาไฟกิ่งเดี่ยวสูง 

973,330.00 0 973,330.00 0 

 ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

งานไฟฟูาและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งไฟฟูาสอ่งสว่างสูแ่หล่งทอ่งเที่ยววัดปุาโสตถิผลเชือ่มบ้านช้างมิ่งบ้านหนอง
โดกเสาไฟฟูากิ่งเดี่ยวสูง อบต.ช้างมิ่ง 

970,960.00 0 970,960.00 0 

 ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

งานบ าบัดน้ าเสีย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างเขือ่นน้ าอนูปูองกันตลิ่งบ้านช้างมิ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 483,000.00 0 483,000.00 0 

 ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

งานบ าบัดน้ าเสีย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างทอ่ลอดถนนโดยวธิีวางทอ่บ้านอุ่มไผ่ หมู่ที่ 5 11,600.00 0 11,600.00 0 

 ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

งานบ าบัดน้ าเสีย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าโดยวิธวีางท่อระบายน้ าบ้านช้างมิ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 484,000.00 0 484,000.00 0 

 ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

งานบ าบัดน้ าเสีย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าโดยวิธวีางท่อระบายน้ าบ้านช้างมิ่งสามัคคี หมู่ที่ 17 476,000.00 0 476,000.00 0 

 ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

งานบ าบัดน้ าเสีย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าโดยวิธวีางท่อระบายน้ าบ้านตาลเลียนใต้ หมู่ที่ 16 476,000.00 0 476,000.00 0 

 ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

งานบ าบัดน้ าเสีย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าโดยวิธวีางท่อระบายน้ าบ้านนาค า หมู่ที่ 14 476,000.00 0 476,000.00 0 

 ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

งานบ าบัดน้ าเสีย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าโดยวิธวีางท่อระบายน้ าบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 11 476,000.00 0 476,000.00 0 

 ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

งานบ าบัดน้ าเสีย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าโดยวิธวีางท่อระบายน้ าบ้านไผ่ทอง หมู่ที่ 15 476,000.00 0 476,000.00 0 

 ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

งานบ าบัดน้ าเสีย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าโดยวิธวีางท่อระบายน้ าบ้านหนองโดก หมู่ที่ 4 476,000.00 0 476,000.00 0 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 

อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร ์ งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ ผูกพัน เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

 ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

งานบ าบัดน้ าเสีย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าโดยวิธวีางท่อระบายน้ าบ้านหนอง
โดกสามัคคี หมู่ที่ 18 

476,000.00 0 476,000.00 0 

 ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

งานบ าบัดน้ าเสีย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูแบบฝาปิดบ้านหนองเด่ิน หมู่ที่ 2 476,000.00 0 476,000.00 0 

 ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านช้างมิ่ง หมู่ที่ 1 456,300.00 0 456,300.00 0 

 ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนขาว หมู่ที่ 9 484,000.00 0 484,000.00 0 

 ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาลเลียน หมู่ที่ 3 479,000.00 0 479,000.00 0 

 ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนค้อ หมู่ที่ 8 480,000.00 0 480,000.00 0 

 ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนค า หมู่ที่ 7 367,000.00 0 367,000.00 0 

 ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีวงศ์ทอง หมู่ที่ 13 188,000.00 0 188,000.00 0 

 ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 10 367,000.00 0 367,000.00 0 

 ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอุ่มไผ ่หมู่ที่ 5 375,000.00 0 375,000.00 0 

 ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองเดิ่นหมู่ที่ 2และบ้านช้างมิ่งพัฒนา 
หมู่ที่ 12 

27,500.00 0 27,500.00 0 

 ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกเพื่อการกักเกบ็น้ าหนองหาดบ้านไผ่ทอง หมู่ที่ 15 485,000.00 0 485,000.00 0 

รวม 23 โครงการ 10,439,690.00 0.00 10,439,690.00 0.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร ์ งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
ผูกพัน เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 13,100,000.00 0 12,161,300.00 0 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพความพิการ เบี้ยยังชีพความพิการ 3,300,000.00 0 2,937,800.00 500 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 150,000.00 0 124,000.00 0 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 200,000.00 0 200,000.00 0 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่นๆ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างเหมาบริการส ารวจขอ้มูลจ านวนสุนัข/แมว 10,000.00 0 7,230.00 70 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่นๆ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสนุขบ้า ตามพระปณธิาน ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาร ี

85,000.00 0 60,360.00 40 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่นๆ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการควบคุม ปูองกันโรคไข้เลือดออก 50,000.00 0 0 0 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่นๆ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 50,000.00 0 0 0 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ 100,000.00 0 0 0 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 

อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร ์ งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
ผูกพัน เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการฝึกอบรมอาชพีเกษตรกรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

150,000.00 0 0 0 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการเฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียน 

80,000.00 0 0 0 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่นๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

360,000.00 0 360,000.00 0 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลช้างมิ่ง 50,000.00 0 0 0 

รวม 13 โครงการ 17,685,000.00 0.00 15,850,690.00 610.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 

อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร ์ งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ ผูกพัน เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา 50,000.00 0 0 0 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานระดับก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,036,750.00 0 922,339.00 11 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน 100,000.00 0 0 0 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว วิถีชวีิตและวัฒนธรรม
ของอ าเภอพรรณานิคม 

50,000.00 0 0 0 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 250,000.00 0 0 0 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานระดับก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 2,478,000.00 0 2,380,812.00 188 

รวม 6 โครงการ 3,964,750.00 0.00 3,303,151.00 199.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง 

อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร ์ งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
ผูกพัน เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ประจ าปีงบประมาณ 2565 10,000.00 0 3,040.00 260 

รวม 1 โครงการ 10,000.00 0.00 3,040.00 260.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง 

อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร ์ งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
ผูกพัน เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพือ่พัฒนาบุคลากร 50,000.00 0 0 0 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

งานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภยั 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 300,000.00 0 0 0 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 20,000.00 0 0 0 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 20,000.00 0 2,430.00 70 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปอูงกันภัยฝาุยพล
เรือน(อปพร.) 

200,000.00 0 0 0 

รวม 5 โครงการ 590,000.00 0.00 2,430.00 70.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง 

อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
ผูกพัน เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 100,000.00 0 88,090.00 10 

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 80,000.00 0 79,000.00 0 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 50,000.00 0 20,300.00 0 

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่นๆ 

ค่าวัสด ุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์

- 100,000.00 0 41,400.00 0 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าวัสด ุ วัสดุก่อสร้าง - 10,000.00 0 82,910.00 90 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 30,000.00 0 29,440.00 60 

รวมหมวดค่าวัสดุ 370,000.00 0.00 341,140.00 160.00 
งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จ านวน 3 เครื่อง พร้อม

ติดต้ัง 
0 0 76,500.00 0 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อโต๊ะรับแขก 0 0 22,900.00 0 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ 0 0 22,000.00 0 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จ้างเหมาติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 0 0 0 0 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ จัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟูา จ านวน 2 เครื่อง 111,000.00 56,000.00 0 0 

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ค่าจัดซื้อเครื่องเล่ือยโซ่ยนต์ 24,000.00 24,000.00 0 0 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องเจาะคอริ่ง 0 25,900.00 0 0 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องตบดิน 0 21,000.00 0 0 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต 0 53,000.00 0 0 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 19,000.00 0 0 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 135,000.00 198,900.00 121,400.00 0.00 
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1.4  ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ควรจะมีการบูรณาการแนวทางการด าเนินงาน (รูปแบบ/ วิธีการ/  ขั้นตอนการด าเนิน

โครงการ) ในระดับพ้ืนที่เพ่ือให้พ้ืนที่สามารถด าเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่กลุ่มเปูาหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
1. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถด าเนินตามโครงการ ได้ครบทุกหมู่บ้าน โดยขาดปัจจัย

ส าคัญ ได้แก่ ผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง การบูรณาการในการท างานและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ อีกทั้งยังมี           
บางแห่ง ที่ยังด าเนินการไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเนื่องจากพ้ืนที่ห่างไกล ปัญหาความไม่ปลอดภัย และไม่มีภาคี
เครือข่าย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังความปลอดภัย 

2. เพ่ือให้การด าเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพ่ือประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน
อย่างแท้จริง ต้องมีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจให้แก่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดหน่วยงาน และสถานประกอบการ ให้เข้าใจถึงเปูาประสงค์ที่แท้จริงของโครงการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และนันทนาการ 
1. ขาดการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับการดูแลเด็ก             

โดยไม่ใช้ความรุนแรงโดยการน าวินัยเชิงบวกของผู้ดูแลเด็กไปปรับประพฤติ แนวคิด ทัศนคติในการดูแลเด็ก
ต้องใช้ระยะเวลา และมีการเสริมสร้างแนวคิด หรือเทคนิคการใช้วินัยเชิงบวกไปใช้อย่างถูกต้อง                   
เหมาะสมในชีวิต ประจ าวัน ซึ่งถือเป็นขั้นสุดท้ายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
   2. พ้ืนที่ระดับ อบต./เทศบาล ขาดทักษะการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กโดยให้เด็กมีส่วนร่วม
คิด ร่วมวางแผน ปฏิบัติ และประเมินผลตนเอง เครือข่ายนิยมคิด และจัดท าให้เด็กจึงมีความจ าเป็นต้องมี
การติดตามผลให้ค าปรึกษาและสอนงาน(Coaching) บ่อยครั้งกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก             
ให้บรรลุผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดแนวทางการจัดการขยะเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

และส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะในครัวเรือนและชุมชน                   
ส่งเสริมการลดการใช้ประโยชน์จากขยะ  และสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะภายในครัวเรือน                   
อย่างถูกต้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  เห็นควรประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง  ให้กับประชาชน 
และหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนให้ถูกต้องน าไปสู่ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน สามารถตรวจสอบการด าเนินงานและยังเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี    
 



     
 

 
ส่วนที่ 3 

ผลการติดตามและประเมินผล 
 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เป็นแบบ              
ที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์                  
ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20   คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ     20   คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์  60  คะแนน  ประกอบด้วย 
 (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   10   คะแนน 
 (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10   คะแนน 
 (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด      10   คะแนน 
 (4) วิสัยทัศน์       5     คะแนน 
 (5) กลยุทธ์       5     คะแนน 
 (6) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์    5     คะแนน 
 (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์      5     คะแนน 
 (8) แผนงาน       5     คะแนน 
 (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม   5     คะแนน 
 คะแนนรวม  100  คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน                

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80  (80 คะแนน) 
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แบบที่  1   เป็ นแบบที่ ก า หนด ให้ คณะกร รมการติ ดตามและประ เมิ น ผลแผน พัฒนาท้ อ งถิ่ น                          
ประเมินให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เ พ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
(พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ ง                 
อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ 
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ  
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ 
ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ 

20 
(3) 

18 
3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง  
การไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง  
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 1 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 2 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

17 
4 

(2) การวิ เคราะห์การใช้ผั ง เมืองรวมหรือผัง เมืองเฉพาะ               
และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(3) 2 

(3) การวิ เคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3) 2 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน  
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป  
เป็นต้น 

(3) 3 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ  
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผล
ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 3 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่ น  
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน  
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weaknessn (จุดอ่อน)  
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 3 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ             
และสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

60 
(10) 

54 
9 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10) 9 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 

 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

 
(10) 

 

 
9 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับ โอกาสและศักยภาพที่ เป็นลักษณะเฉพาะ               
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5) 5 

3.5 กลยุทธ ์
 
 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการ     
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 4 

3.6 เป้าประสงค์ของ  
แต่ละประเด็นกลยุทธ ์

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง                   
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่ งหนึ่งสิ่งใด              
ที่ชัดเจน 

(5) 5 

3.7 จุดยืนทาง           
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 5 

3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่ งหมายในเรื่ อง ใด เรื่ องหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจาก
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาทอ้งถ่ินในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินโดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 4 

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4 

รวมคะแนน 100 89 
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สรุปผลคะแนนการประเมิน  ตามแบบที่ 1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง                  
อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมลูสภาพทั่วไปและข้อมลูพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 54 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 9 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 9 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 9 
    3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 5 
    3.5 กลยุทธ์ (5) 4 
    3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 5 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 5 
    3.8 แผนงาน (5) 4 
    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4 

รวมคะแนน 100 89 
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2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา      10   คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   10   คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   10   คะแนน 
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา      10   คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา  60  คะแนน  ประกอบด้วย 
 (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ      5   คะแนน 
 (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ    5   คะแนน 
 (3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
          5   คะแนน   
 (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี   5     คะแนน 

(5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12       5     คะแนน 

 (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0    5     คะแนน 
 (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด    5     คะแนน 

(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ       5     คะแนน 

 (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5     คะแนน 
 (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5     คะแนน 
 (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

           5     คะแนน 
  (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์    5     คะแนน 

 คะแนนรวม  100  คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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แบบที่  2   เป็นแบบที่ ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประ เ มินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น                      
ประเมินให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง                
อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้วิเคราะห์ SWOT Analysis 
/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัย และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

10 9 

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ                 
ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่
ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น                 
ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการ                 
ที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 8 

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ  โครงการ 
กิจกรรมงานต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้น ๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของวัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล  (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนปฏิบัติราชการ ตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการ             
ที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  

10 9 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา     

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration)  
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10 8 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีความประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

53 
5 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เปูาหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไหร่ กลุ่มเปูาหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเปูาหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(5) 5 

5 .4   โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น ง า น
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1 )  ความมั่ นคง  (2)  การสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 4 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี 
ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเปูาหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(3) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(5) 4 

5 . 6  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
สอดคล้องกับ Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้มาก
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิจั ยและพัฒนาแล้ วต่ อยอดความได้ เปรี ยบ เชิ ง
เปรียบเทียบ เช่น ด้ านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4 

5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน  
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติ ม่ันคง มั่ง
คั่ง ย่ังยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
(5) 

 
4 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 
 
 
 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมปีระสิทธผิล 
(Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น 
น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5) 4 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
 
 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบ
ได้ในเชิงประจักษ์ 
 

(5) 5 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable)  ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 5 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกบั
วัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่ งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล
หรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์ซึ่ งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 4 

รวมคะแนน 100 87 
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สรุปผลคะแนนการประเมินตามแบบที่ 2   การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วน            
ต าบลช้างม่ิง  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 53 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 5 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4 
    5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

 

(5) 5 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทศาสตร์ชาติ 20 ป ี (5) 4 
    5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

 

(5) 4 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 4 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5 
    5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

 

(5) 4 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ) (5) 4 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 5 
    5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

 

(5) 5 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 4 
รวมคะแนน 100 87 

 
 
 
 
  



 
 

ส่วนท่ี 4  
สรุปผลข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

4.1  ปัญหาและอุปสรรค 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พ้ืนที่จังหวัดสกลนครยังประสบบัญหาจากการระบาดของโรคติด 
เขึ้อไวรัสโศโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจังหวัดสกลนครต้องด าเนินการตามมาตรการการปูองกันโรคระบาดดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีค าสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดสกลนคร มีผลต่อการ 
ด าเนินโครงการ และกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง ที่มีลักษณะการรวมคน หรือรวมกลุ่มคนจ านวน
มากมีโอกาสสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค (COVID-19) ท าให้โครงการ/กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท าให้การด าเนินการตามยุทธศาตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเปูาหมายลดลงแต่องค์การ
บริหารส่วนต าบลช้างมิ่งได้ด าเนินการเพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลงแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่นและโอนเพ่ิม / ลดงบประมาณ
ประจ าปี ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ 
และสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง                
ด้วยความเหมาะสม 

4.2  ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ความส าเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าส าเร็จอย่างไร  แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม 

นามธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพ่ืออธิบายที่ด าเนินการได้จริงและไม่สามารถด าเนินการได้มีองค์ประกอบ 
ความสัมพันธ์ของ Demand/Supply เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง จัดท าโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็น
วิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อส าคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการ
พัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน 
  เป็นถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็นสากล 
Global planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่น
น าไปสู่ Global เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม  แนวทางที่จะเกิดขึ้น  สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิดการพัฒนา
หรือการโน้มเอียงที่จะท า ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม 

 

4.3 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่งประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕64 – กันยายน ๒๕๖5) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุ
เปูาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว                   
องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่งจึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)                  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนครั้งนี้  ซึ่งในครั้งนี้ก็ยั งควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้มีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลต่อไป                
ในครั้งหน้า ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนช้างมิ่งควรมีเสนอการก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ
ส าหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย  
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2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ ควรมีการน าผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความส าคัญ   ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น               
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็น               
ที่เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนด
แนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการท าโครงการ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม  เพราะอาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจท าให้ประชาชน             
ไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุด
ของประชาชน   

5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์            
และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี                       
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการ
พัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค                    
และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5   
*************************** 

 ด้วย  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง              
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง  ประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕๖5  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.๒๕61  ข้อ 12 (๓)  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการรายงานงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง  และนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช้างมิ่ง  เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลช้างมิ่ง เรียบร้อยแล้ว   

 

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง  จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร                    
ของทางราชการให้ประชาชนได้รับทราบ  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร                    
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง  หมู่ที่ 5  ต าบลช้างมิ่ง                 
อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  โทรศัพท์ ๐-๔216-5607  www.chanaming.com 

      

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  16   เดอืนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
                              

         (นายอุกฤษณ์   บาลลา) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 

 
 
 
 

 


