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รายงานการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ป่ากลางประจ าปี ๒๕๕6 

.......................................................................................................................  
 รายงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ป่ากลาง ประจ าปี ๒๕๕6 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ป่ากลาง 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘ ก าหนดให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 ๑.  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
 ๒.  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นเลือกจ านวนสองคน 
 ๓.  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารคัดเลือกจ านวนสองคน 

๔.  หัวหน้าสว่นการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
๕.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยคณะกรรมการให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
๑.  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
โดยในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีการคัดเลือกให้ นายบันเทิง   จุนทการบัณฑิต   เป็นประธาน
คณะกรรมการ และให้ นายณัฐวัตร    สว่างเมฆฤทธิ์   เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ป่ากลาง  ได้ก าหนด
แนวทางการและวิธีการประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี ๒๕๕6 ในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

๑. ร้อยละของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ 
๒. ร้อยละของความสามารถในการตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนแผนพัฒนา ปี ๒๕๕6 ของแต่ละ

ยุทธศาสตร์ 
๓. ร้อยละของด าเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์  
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้พิจารณาการก าหนดโครงการ และวงเงินไว้ใน 

ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ป่ากลางประจ าปี  ๒๕๕6  รวม ๑   ฉบับ การ
ก าหนดวงเงินงบประมาณและผลด าเนินการตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ ซึ่งสรุปผลการติดตามและประเมินผล
ได้ดังนี้ 
 ๑ .  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ป่ากลาง  ประกอบด้วย ๖  ยุทธศาสตร์ ๒๒  แนวทาง 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
   
 ๒.  องค์การบริหารส่วนต าบล ป่ากลาง ได้จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี 
๒๕๕6 จ านวน  ๑  ฉบับ รวมทั้งสิ้น  ๒52 รายการวงเงินที่ก าหนดไว้ในแผน จ านวน ๕๙,374,00๐ บาท  
 
 ๓. องค์การบริหารส่วนต าบล ป่ากลาง ได้ก าหนดโครงการ และก าหนดวงเงิน   ในแต่ละ     
ยุทธศาสตร์ เรียงตามล าดับมากไปน้อย ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนเงิน ร้อยละ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๓๐,๑๑๓,๔๐๐ ๕๑ 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ ๒,๑๒๐,๐๐๐ ๔ 
การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงมนุษย์ ๙,๙๑๗,๐๔๐ ๑๗ 
การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑,๐๙๑,๗๖๐ ๒ 
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒,๐๐๗,๘๐๐ ๓ 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ ๑๔,๑๒๔,๐๐๐ ๒๔ 

รวมทั้งสิ้น ๕๙,๓๗๔,๐๐๐ ๑๐๐ 
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๔. องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนแผนพัฒนาปี ๒๕๕6 ไว้ครบถ้วนทุก
ยุทธศาสตร์  
 ในปี ๒๕๕6 ได้มีการตั้งงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์แต่ละด้าน จ านวน ๖  ยุทธศาสตร์ 
ไว้เพียง ๑72 รายการ (คิดเป็นร้อยละ ๖8.25) เงิน ๒1,๓๐๐,๐๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๓5.87) ตาม
รายละเอียดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาปี ๒๕๕6 การตั้งงบประมาณ  

ปี ๒๕๕6 
รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒๒ 30,113,400 ๑๔ ๒,๑๑๑,๔๐๐ 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ ๒๕ 2,120,000 ๑๑ ๔๙๐,๐๐๐ 
การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงมนุษย์ ๙๕ 9,917,040 47 ๖,๐๔๔,๕๖๐ 
การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒๗ 1,091,760 15 ๕๑๘,๑๒๐ 

การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒๔ 2,007,800 ๘ ๗๙๔,๐๐๐ 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ ๕๙ 14,124,000 77 ๑๑,๓๔๑,๙๒๐ 
รวมทั้งสิ้น ๒๕๒ 59,374,000 ๑๗๒ 21,300,000 

 
 ๕. ในการตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนาปี ๒๕๕6 นั้นองค์การ
บริหารส่วนต าบล ป่ากลาง ได้ด าเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว้ได้  จ านวน ๑72 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 
๖8.25)  และเงินจ านวน ๒1,๓๐๐,๐๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ  ๓5.87)      
 

ยุทธศาสตร์ 
การตั้งงบประมาณ ปี ๕6 การด าเนินการ 
รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๔ ๒,๑๑๑,๔๐๐ 10 1,593,290 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ ๑๑ ๔๙๐,๐๐๐ 8 368,966 
การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงมนุษย์ 47 ๖,๐๔๔,๕๖๐ 45 5,049,163 
การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

15 ๕๑๘,๑๒๐ 14 413,742 

การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๘ ๗๙๔,๐๐๐ 6 615,577 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 77 ๑๑,๓๔๑,๙๒๐ 66 8,565,185 
รวม ๑๗๒ 21,300,000 149 16,605,923 
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๖.  ในภาพรวม การติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ป่ากลาง ในปี 
๒๕๕6  สรุปภาพรวม ได้ดังนี้ 
  

รายการ จ านวนรายการ จ านวนเงิน 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง  ๒๕๒ 59,374,000 
การตั้งงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนา ๑๗๒ 21,300,000 
                                คดิเป็นร้อยละของแผนพัฒนา ๖6 ๓๔ 
ผลการด าเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 149 16,605,923 
                                คดิเป็นร้อยละของงบประมาณ 60 31 

 
นอกจากนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

ประจ าปี ๒๕๕6  ได้มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม ดังนี้ 
๑.  ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง ประจ าปี ๒๕๕6  องค์การบริหาร

ส่วนต าบลป่ากลาง สามารถตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนแผนพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ค่อนข้างต่ า  
กล่าวคือ เพียงร้อยละ ๓5.87  อนึ่ง ในการก าหนดโครงการ และจ านวนเงิน ตามแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ประจ าปีควรจะได้มีการ ค านึงถึงรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล ด้วย 

๒.  ในการด าเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว้ องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง สามารถ
ด าเนินการได้ตามที่ตั้งไว้ สูงถึง  ร้อยละ 27.96  

๓. ในการจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล ป่ากลาง ปี ๒๕๕6 ปรากฏว่ามีบางรายการ
มีการก าหนดผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับไม่สอดรับกับเป้าหมายหรือผลผลิตของโครงการ อีกท้ังในแต่ละ
โครงการ มีการก าหนดช่วงระยะเวลาด าเนินการไม่ชัดเจน 

๔. ในการตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  มิได้มีการประเมินผลการด าเนินการตาม
โครงการ แต่อย่างใด 

5. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาด าเนินการจัดท าแผนปีต่อๆ ไปสร้างความเข้าใจแก่
ประชาชนที่ร่วมเวทีประชาคมเพ่ือที่จะเลือกโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
จริงๆ มาบรรจุในแผนพัฒนา



สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี ๒๕๕6 

ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา 
 แผนพัฒนาปี 2556   การตั้งงบประมาณ ๒๕๕6   ผลการด าเนินการ ปี ๒๕๕6  

 จ านวน
โครงการ  

 งบประมาณ  
 จ านวน
โครงการ  

 งบประมาณ  
 จ านวน
โครงการ  

 งบประมาณ  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพ้ืนฐาน             
       1.1  พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 7 4,458,000 5 1,346,400 5 1,337,500 
       1.2  จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค  บริโภค  และ
การเกษตร 

7 18,355,400 
    

       1.3  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง 3 600,000 3 270,000 1 39,340 
      1.4.  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง / ต่อเติมโครงสร้างพ้ืนฐาน 5 6,700,000 6 495,000 4 216,450 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ 

      
       2.1  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน 25 2,120,000 11 490,000 8 368,966 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงมนุษย์ 

      
      3.1  ส่งเสริมพัฒนาด้านการสงเคราะห์ประชาชน 4 336,000 4 236,000 3 225,840 
      3.2  ส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคม 19 1,585,000 7 255,000 8 165,131 
      3.3  ส่งเสริมการศึกษา 42 6,432,040 19 4,933,560 19 4,152,532 
      3.4  ส่งเสริมพัฒนากิจการด้านสาธารณะสุข 15 630,000 6 255,000 5 238,892 
      3.5  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน 5 174,000 3 70,000 3 65,065 
      3.6  ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา,การออกก าลังกายและการ
นันทนาการ 
 
 

10 760,000 8 295,000 7 201,703 

-๕- 



ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา 
 แผนพัฒนาปี 2556   การตั้งงบประมาณ ๒๕๕6   ผลการด าเนินการ ปี ๒๕๕6  

 จ านวน
โครงการ  

 งบประมาณ  
 จ านวน
โครงการ  

 งบประมาณ  
 จ านวน
โครงการ  

 งบประมาณ  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น       
     4.1   ส่งเสริมการจัดงานตามประเพณี 12 560,000 13 428,120 12 325,772 
     4.2   ก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ประกอบพิธีกรรม/ศูนย์วัฒนธรรม
ต าบลและชนเผ่า 

- - - - - - 

     4.3   ฝึกสอนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม 15 531,760 2 90,000 2 87,970 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม       
     5.1  บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล  14 807,800 4 324,000 4 349,577 
     5.2      ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 80,000 

    
    5.3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบน้ าเสีย 4 1,000,000 4 470,000 2 266,000 
    5.4  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาธรรมชาติ 4 120,000 

    
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

      
    6.1  สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาร่วมบูรณาการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับชุมชน 

9 200,000 3 65,000 1 5,084 

    6.2  สนับสนุนส่งเสริม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพ 

5 745,000 2 20,000 1 1,800 

    6.3  พัฒนาส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 30 11,654,000 42 9,804,020 39 7,427,422 

-๖- 



ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา 
 แผนพัฒนาปี 2556   การตั้งงบประมาณ ๒๕๕6   ผลการด าเนินการ ปี ๒๕๕6  

 จ านวน
โครงการ  

 งบประมาณ  
 จ านวน
โครงการ  

 งบประมาณ  
 จ านวน
โครงการ  

 งบประมาณ  

6.4  จัดหา/จัดซื้อ/ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และเครื่องจักรกลที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติงาน และพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการบริการ
สาธารณะ 

15 1,525,000 30 1,452,900 25 1,130,879 

รวม 252 59,374,000 172 21,300,000 149 16,605,923 
 

-๖- 



 


