
 

 

 

 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลมดแดง 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ ๖ เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) 

******************************* 

  ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลมดแดง                  

ไดติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือน

ตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลมดแดงใน

การพัฒนาองคกรและพ้ืนท่ีตำบลมดแดง   

  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง            

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 12 แหง

ระเบียบฉบับที ่ 3 ใหยกเลิกความใน (3) ของขอ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน

เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงาน

ผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละ

หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป” จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้  

  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  20  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2564 
 

 

                                          
                     (นายบัญดิษฐ  นวมทอง) 

                    นายกองคการบริหารสวนตำบลมดแดง 
 



 

 
 

รายงานผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน 

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 
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ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                  
พ.ศ. 2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยตามระเบียบฯ ฉบับท่ี 
3 ขอ 12 ใหยกเลิกความใน (3) ของขอ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และใหใชความตอไปนี้แทน “(3) รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อให
ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป     

ดังนั ้น  เพื ่อใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลมดแดง จึงไดดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลมดแดง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
(ระหวางเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ไดจากการ
ติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะ
สามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได 
และประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด   

  

 

 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมนิผล 

แผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลมดแดง 
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สวนที่ 1  บทนำ 
 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที่แตกตางกันมีจุดหมาย                 
ไมเหมือนกัน แตกระบวนการทั ้งสองมีความเกี ่ยวของสัมพันธกัน และเมื ่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถิ่น พนักงาน
สวนตำบล พนักงานจาง สมาชิกสภาทองถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถิ่นตามแผนงาน 
โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจึงเปนการติดตามผลท่ีใหความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีดำเนินการหรือไมไดดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีไดกำหนดไวหรือไม รวมท้ัง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบดูวา
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกำหนด
ไวหรือไมอยางไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาทองถ่ิน และข้ันตอนตาง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื ่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดำเนินการไดตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม ทำให
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที ่จะทำใหทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถ่ิน 
ปลัด/รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารระดับหัวหนาสำนัก/ผูอำนวยการกอง บุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สภาพพื้นที่และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนำไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิด
ความสอดคลองกับสภาพพื้นแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดำเนินการปรับปรุงใหดี
ขึ้นตั้งรับใหมั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหเกิดประโยชนเพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบ
ดำเนินการ สิ ่งเหลานี ้จะถูกคนพบเพื ่อใหเกิดการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคที่ตั้ง
ไวไดอยางดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปมุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดำเนินการไปแลว
วาสิ่งใดควรดำเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดำเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ไมไดดำเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกำหนดเปน
วัตถุประสงคไดดังนี้ 
  1. เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งจะชวย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหนาที ่ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดำเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กำหนดไว สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกำหนดไว 
  3. เพื่อเปนขอมูลสำหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดำเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจำเปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  5. เพื่อสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถิ่น  ปลัด/รองปลัด/ผูบริหารระดับสำนัก/กอง               
ทุกระดับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่จะตองผลักดันใหการดำเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเกี่ยวของ ประชาชนใน
ตำบลมดแดงหรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 กำหนดวา คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอำนาจหนาที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
ในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมน อยกวาสามสิบว ัน โดยอยางนอยปละหนึ ่งภายในเดือนธันวาคมของทุกป (4) แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจำนวน 11 คน ประกอบดวย  
  1)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ิน
คัดเลือก จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตอง
ดำเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน      
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถิ่นสี่ปตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาท่ี
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน                 
ตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือดำเนินการตอไป 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                
ไดกำหนดการแบงขั้นตอนเพื่อเปนการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร
และโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการที่จะติดตามวามี
วัตถุประสงคหลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซึ่งดูไดจากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถากำหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวา
ผูใชผล การนำผลไปใชประโยชนอยางไร เมื่อใด ขอมูลหลัก ๆ ที่ตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร  
มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซึ่งการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนำผล               
ท่ีไดมากำหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก   
ขอ 2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตาม
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แหลงขอมูล เวลาที่เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือ ซ่ึง
สวนใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถิ่น เปนการดำเนินการตามวัตถุประสงคและ
ขั้นตอนที่ไดกำหนดไว ซึ่งสิ่งสำคัญที่ตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนา
ทองถิ่นไวดีและไดขอมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพิ่มจนกวาจะไดครบ
ข้ันต่ำตามท่ีกำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามท่ีกำหนดไว  แตละ
โครงการตามตัวชี ้ว ัดที ่กำหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพื ้นฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย                       
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบโดยรายงานตามแบบ
ท่ีกำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ไดตามความเหมาะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปน
รายงานเชิงเทคนิคซ่ึงประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและประโยชน
ท่ีคาดวาจะไดรับจากการติดตาม ซ่ึงจะปรากฏในสวนท่ี 2 และสวนท่ี 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอผูบริหารทองถ่ิน
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูเกี่ยวของหรือผูมีอำนาจ
ในสำนัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแกไขปญหาที่ไดจากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหารทองถ่ิน 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอำนาจ
หนาที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยอยาง
นอยปละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
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 ขั้นตอนและวิธกีารตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

แผนภาพท่ี 1 ผังวงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ 
 

 
 

แผนภาพท่ี 2 ผังข้ันตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เปนสิ ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธ ีการที ่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดคิดสรางไวเพ่ือ
ใชในการติดตามและประเมินผล  เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปนตน และหรือ
โดยการสรางเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ  (Interview) และแบบสังเกตการณ  (Observation) เปนตน  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ท่ัวไป อำนาจ
หนาท่ี ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถ่ินรวมท้ังเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ  
ที่ไดกำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใชเพื่อปรับปรุงแกไขแลว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล 
สรุปขอมูลท่ีเปนจริงตอไป    
5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใชสำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปน
หัวขอได ดังนี้ 
  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซ่ึงจะทำใหวิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทำใหแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่นมีปญหา ทำใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต 
  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุ มคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเปนโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ทำใหไดรับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถิ่น ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถ่ินให
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอำนาจหนาที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการตาง ๆ สำหรับการ
ปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได  
  7. ทำใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละคน แตละสำนัก/กอง/ฝาย
ตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทำงานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทำใหเปาหมายขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเกิดความสำเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการประชาชนในเขตตำบลมดแดง  
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สวนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
   
 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
     1.1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลมดแดง  เปนแผนยุทธศาสตรท่ี
เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดย
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอศรีประจันต และแผนชุมชนตำบลมดแดง  
     1.1.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลมดแดง มีรายละเอียด ดังนี ้
       1) ยุทธศาสตร ประกอบดวย 
        ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานการเกษตร 
        ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค  
           และแหลงทองเท่ียว  
        ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสรางความปลอดภัยในชีวิต 
           และทรัพยสิน  
        ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการบริหารและการบริการประชาชน 
       2) พันธกิจ ประกอบดวย 
        พันธกิจท่ี 1 มุงเนนการใหบริการดานสาธารณสุขอยางท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 
 พันธกิจท่ี 2 มุงเนนการสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส 
  พันธกิจท่ี 3 มุงเนนการสงเสริมดานการเกษตร สรางอาชีพและเพ่ิมรายไดใหกับ 
    ประชาชนในพ้ืนท่ี 
  พันธกิจท่ี 4 มุงเนนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยางมีคุณภาพ     
    และท่ัวถึง 
  พันธกิจท่ี 5 มุงเนนการรักษาสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณ                  
    เพ่ือแกไขและลดปญหาภาวะโลกรอน และปรับปรุงสถานท่ี 
    สาธารณะใหเปนแหลงทองเท่ียวของตำบล 
  พันธกิจท่ี 6 มุงเนนบริการประชาชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
  พันธกิจท่ี 7 มุงเนนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
  พันธกิจท่ี 8 มุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
    ทองถ่ิน และการกีฬา 
  พันธกิจท่ี 9 มุงเนนการมีสวนรวมของประชาชน 
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      3) จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบดวย 
       จุดมุงหมายท่ี 1 สรางระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการใหท่ัวถึง 

 จุดมุงหมายท่ี 2 สรางอาชีพและสรางรายไดใหกับประชาชน 

จุดมุงหมายท่ี 3 พัฒนาระบบการศึกษา การทำนุบำรุงศาสนาและการอนุรักษรักษา 

 วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 

จุดมุงหมายท่ี 4 ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ 
จุดมุงหมายท่ี 5 ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาสสามารถดำรงชีวิตไดอยางปกติสุข 

จุดมุงหมายท่ี 6 การอนุรักษรักษาสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 

จุดมุงหมายท่ี 7 สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหแกประชาชน 

จุดมุงหมายท่ี 8 การบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตำบลมีประสิทธิภาพ 

       4) แนวทางการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 
        แนวทางท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตร 
        แนวทางท่ี 2 การสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
        แนวทางท่ี 3 การพัฒนาสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และแหลงทองเท่ียว 

  แนวทางท่ี 4 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
  แนวทางท่ี 5 การสงเสริมและสนับสนุนทางดานสาธารณสุข 

  แนวทางท่ี 6 การเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  แนวทางท่ี 7 การสงเสริมและชวยเหลือเด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 

  แนวทางท่ี 8 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 

  แนวทางท่ี 9 การแกไขปญหาความยากจน 

  แนวทางท่ี 10 การพัฒนาดานการศึกษา 

  แนวทางท่ี 11 การพัฒนาดานการกีฬา 

  แนวทางท่ี 12 การพัฒนาดานศาสนาและวัฒนธรรม 

  แนวทางท่ี 13 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 
  แนวทางท่ี 14 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

       5) วิสัยทัศน  
  “สงเสริมพัฒนาการเกษตรและอาชีพ  ประชาชนไดรับการศึกษา 
  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ใสใจสุขภาพท่ีดี พัฒนาสิ่งแวดลอมในตำบล 
  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน” 
    1.2 โครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) รอบ 6 เดือน เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร 
โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

จำนวนโครงการ จำนวนเงิน จำนวนโครงการ จำนวนเงิน 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 32 9,943,000.00 1 214,000.00 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ  
    สาธารณูปโภค และแหลงทองเที่ยว 

46 9,583,300.00 6 1,511,000.00 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชวีิต และสรางความปลอดภยั 
    ในชีวิตและทรัพยสิน 

41 12,692,000.00 13 5,493,165.68 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 11 2,890,000.00 4 936,378.48 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการบริการประชาชน 11 737,000.00 2 4,500.00 

รวม 141 35,845,300.00 26 8,159,044.16 
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1.3 ผลท่ีไดจากการดำเนินงาน (การวิเคราะหเชิงปริมาณ) รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) 
1.3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 
 1) แผนงานการเกษตร 

ลำดับ โครงการ 
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละท่ีดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

1. โครงการวางทอระบายน้ำ หมูท่ี 2 จำนวน 7 จุด จำนวน 7 จุด จำนวน 7 จุด 200,000.00 214,000.00 100 100 
 รวม 100 100 

1.3.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลงทองเท่ียว 
 1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ โครงการ 
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละท่ีดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดำเนินการ
จริง 

1. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากคันคลอง 1 วาย 1 ขวา (ฝงตะวันออก) 
บริเวณถนนเล่ียงเมืองสาย 357 ถึงบริเวณท่ีนานางสำอางค  ศรีวิเชียร หมูท่ี 2 

ขนาด 1,570 x 2.50 ม. ขนาด 1,570 x 2.50 ม. 117,500.00 116,000.00 100 100 

2. โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 4 จากถนน คสล.เดิม บริเวณบานนายวินัย สอดศรี ถึง
บริเวณท่ีนานางสาคร ศรีศักดา 

ขนาด 220 x 2.50 ม. ขนาด 220 x 2.50 ม. 260,000.00 253,000.00 100 100 

3. โครงการกอสรางถนน คสล. จากถนนโพธ์ิพระยา-บานกลวย ถึงบริเวณบาน 
นายโสภณ พิทักษ หมูท่ี 1 

ขนาด 90 x 3.00 ม. ขนาด 90 x 3.00 ม. 123,000.00 122,000.00 100 100 

4. โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 3 จากคันคลอง 1 ซาย 1 ขวา ถึงบริเวณท่ีนา 
นางบุญยืน บุรงค 

ขนาด 390 x 2.50 ม. ขนาด 200 x 2.50 ม. 450,000.00 230,000.00 100 100 

5. โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 6 จากบริเวณท่ีนานายอำนาจ หรุมเรืองวงษ ถึงบริเวณท่ี
นานายประสิทธ์ิ พลายระหาร 

ขนาด 360 x 3.00 ม. ขนาด 360 x 3.00 ม. 500,000.00 491,000.00 100 100 
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1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ) 

ลำ 
ดับ โครงการ 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละท่ีดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดำเนินการ
จริง 

6. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมูท่ี 1,2,3,4,5 และ 7 จำนวน 15 เสน ดังน้ี  
(1) จากถนน คสล.เดิม บริเวณท่ีนานายประสงค เทพวงษ ถึงท่ีนานายสมยศ เดชอุม หมูท่ี 1 
(2) จากถนน คสล.เดิม บริเวณทางเขาวัดเสาธงทอง ถึงบริเวณบานนางเฉลา โตเสรีไทย หมูท่ี 2 
(3) จากถนนลาดยางสายวังพลับเหนือ-วังพลับใต บริเวณบานนายมงคล ถีระแกว ถึงเหมือง สาธารณะ หมูท่ี 2 
(4) จากถนนสายโพธ์ิพระยา-บานกลวย  ถึงบริเวณบานนางมณฑา ผาสุขวงษ หมูท่ี 2 
(5) จากถนนสายโพธ์ิพระยา-บานกลวย ถึงบริเวณบานนางโสภา พงษพันธุ หมูท่ี 2 
(6) จากบานนายพงษศักด์ิ นุชประไพร ถึงท่ีนานายบุญชวย ออนทิมวงษ หมูท่ี 3 
(7) จากถนน คสล.เดิม บริเวณท่ีนานางสมจิตร นาคพิทักษ ถึงบริเวณท่ีนานางเสนห พลเสน หมูท่ี 4   
(8) จากถนน คสล.เดิม บริเวณท่ีนานางเฉล่ีย พุมจันทร ถึงบริเวณท่ีนานายชำนาญ หนูทอง หมูท่ี 5 
(9) จากถนนเล่ียงเมืองสาย 357 ถึงท่ีนานายบุญเกิด แชมชอย หมูท่ี 5   
(10) จากท่ีนานางคำปุน ศรีบุญเพ็ง ถึงท่ีนานายสมนึก หนูทอง หมูท่ี 5   
(11) จากท่ีนานายทวี มังคุด ถึงบริเวณท่ีนานางพนารัตน คลายวรรณ หมูท่ี 5  
(12) จากท่ีนานายนิรันดร นวมทอง ถึงบริเวณท่ีนานายสายชล แชมชอย หมูท่ี 7 
(13) จากบริเวณท่ีนานายทรงกรด ทวนเงิน ถงึบริเวณท่ีนานายชัยเดช เจริญพันธ หมูท่ี 7   
(14) จากบริเวณท่ีนานายวิชัย นวมทอง ถึงสวนมะมวงนายสมศักด์ิ ยวนคง หมูท่ี 7  
(15) จากบริเวณท่ีนานายเสนาะ แชมชอย ถึงบริเวณท่ีนานายสำอางค พรายแกว หมูท่ี 7   

 
ขนาด 2.30 x 950 ม. 
ขนาด 2.20 x 50 ม. 
ขนาด 2.20 x 100 ม. 
ขนาด 2.20 x 220 ม. 
ขนาด 2.20 x 280 ม. 
ขนาด 2.20 x 450 ม. 
ขนาด 2.20 x 400 ม. 
ขนาด 2.20 x 420 ม. 
ขนาด 2.20 x 290 ม. 
ขนาด 2.20 x 170 ม. 
ขนาด 2.20 x 70 ม. 
ขนาด 2.20 x 300 ม. 
ขนาด 2.20 x 180 ม. 
ขนาด 2.20 x 100 ม. 
ขนาด 2.20 x 550 ม. 

 
ขนาด 2.30 x 950 ม. 
ขนาด 2.20 x 50 ม. 
ขนาด 2.20 x 100 ม. 
ขนาด 2.20 x 220 ม. 
ขนาด 2.20 x 280 ม. 
ขนาด 2.20 x 450 ม. 
ขนาด 2.20 x 400 ม. 
ขนาด 2.20 x 420 ม. 
ขนาด 2.20 x 290 ม. 
ขนาด 2.20 x 170 ม. 
ขนาด 2.20 x 70 ม. 
ขนาด 2.20 x 300 ม. 
ขนาด 2.20 x 180 ม. 
ขนาด 2.20 x 100 ม. 
ขนาด 2.20 x 550 ม. 

350,000.00 299,000.00 100 100 

     รวม 100 100 
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1.3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต และสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 1) แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ โครงการ 
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละท่ีดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนนิการจริง 

1 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกและ 
ไขซิกาอยางยั่งยืน 

จำนวนสถานทีฉ่ีดพนหมอกควัน 
- โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 4 แหง 
- วัดในพื้นที ่จำนวน 5 แหง 
- ศพด.อบต.มดแดง จำนวน 1 แหง 
- จำนวนผูปวยไขเลือดออก 
  ตามที่ รพ.สต.มดแดง มีหนังสือแจงมา 

จำนวนสถานที่ฉีดพนหมอกควัน 
- โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แหง 
- วัดในพื้นที ่จำนวน 4 แหง 
- ศพด.อบต.มดแดง จำนวน 1 แหง 
- บานที่มีผูปวยไขเลือดออก 
  จำนวน 11 ราย (ฉีดพน 33 คร้ัง) 

50,000.00 2,361.54 100 100 

     รวม 100 100 

 
 2) แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ โครงการ 
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละท่ีดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

1. โครงการรณรงคการเฝาระวังและปองกัน อัคคีภยัในชวงฤดูแลง จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 1 ครั้ง 3,000.00 1,600.00 100 100 
2. โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 1 ครั้ง 3,000.00 1,600.00 100 100 
3. โครงการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวนครัวเรือน 

ท่ีไดรับความชวยเหลือ 
จำนวนครัวเรือนท่ีไดรับ 

ความชวยเหลือ 14  ครัวเรือน 
100,000.00 38,334.00 100 100 

4. โครงการฝกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
ประจำองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จำนวน 50 คน จำนวน 50 คน 230,000 190,730.14 100 100 

 รวม 100 100 
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 3) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลำดับ โครงการ 
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละท่ีดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

1. โครงการเวทีประชาคมหมูบานเพ่ือพัฒนาทองถิ่นและชุมชน หมูท่ี 1 - 7 หมูท่ี 1 - 7 6,000.00 3,960.00 100 100 
2. โครงการประชุมประชาคมตำบล รอยละ 60/20/3 ยกเวนการประชุม เน่ืองจาก

สถานการณ โควิด-19 
3,000.00 200.00 100 100 

3. โครงการแสดงนิทรรศการสรางความโปรงใสในการทำงานสงตอขาวสารสูชุมชน หมูท่ี 1 - 7 หมูท่ี 1 - 7 2,000.00 980.00 100 100 
4. โครงการสงเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพฯ จำนวน 30 คน จำนวน 30 คน 5,000.00 200.00 100 100 
5. โครงการฝกอบรมสตรีเพ่ือสงเสริมอาชีพพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน จำนวน 20 คน จำนวน 20 คน 15,000.00 300.00 100 20 

 
 

รวม 100 96 

 4) แผนงานงบกลาง 

ลำดับ โครงการ 
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละท่ีดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

1. โครงการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ ผูสูงอายุท่ีมีอายุครบ 
60 ปขึ้นไป 

ผูสูงอายุท่ีมีอายุครบ 
60 ปขึ้นไป 

9,500,000.00 4,593,600.00 100 50 

2. โครงการจายเบ้ียยังชีพคนพิการ คนพิการท่ีขึ้นทะเบียน 
ความพิการ 

คนพิการท่ีขึ้นทะเบียน
ความพิการ 

1,728,000.00 632,800.00 100 50 

3. โครงการจายเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส ผูปวยเอดสท่ีขึ้นทะเบียน ผูปวยเอดสท่ีขึ้นทะเบียน 120,000.00 36,500.00 100 50 
 รวม 100 50 
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1.3.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1) แผนงานการศึกษา 

ลำดับ โครงการ 
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละท่ีดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

1. โครงการขอรับการสนับสนุนคาอาหารกลางวัน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จำนวน 46 คน จำนวน 46 คน 300,000.00 186,160.00 100 50 

2. โครงการขอรับการสนับสนุนคาอาหารเสริม (นม)  
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพ้ืนท่ีตำบลมดแดง 
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สพฐ. จำนวน 228 คน 
ศพด. จำนวน 46 คน 

สพฐ. จำนวน 228 คน 
ศพด. จำนวน 46 คน 

900,000.00 208,098.48 100 50 

3. อุดหนุนสวนราชการ โรงเรียนสังกัด สพฐ.  
(โครงการอาหารกลางวัน) 

จำนวน 228 คน 
 

จำนวน 228 คน 
 

1,200,000.00 542,120.00 100 50 

 รวม 100 50 

 2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ โครงการ 
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละท่ีดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

1. โครงการสงเสริมอาชีพใหกับเยาวชน จำนวน 40 คน จำนวน 40 คน 20,000.00 6,250.00 100 100 
 รวม 100 100 

1.3.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบรหิาร และการบริการประชาชน 
 1) แผนงานบริหารท่ัวไป 

ลำดับ โครงการ 
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละท่ีดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

1. โครงการจัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน แปลงท่ีดินในเขต 
ตำบลมดแดง 

แปลงท่ีดินในเขต 
ตำบลมดแดง 

400,000.00 1,800.00 100 50 

3. โครงการวันคลายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติ และวันพอแหงชาติ) 

ทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี
ตำบลมดแดง 

ทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี
ตำบลมดแดง 

20,000.00 2,700.00 100 100 

 รวม 100 100 
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1.4 ผลท่ีไดจากการดำเนินงาน (การวิเคราะหเชิงคุณภาพ) 
1.4.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 
 1) แผนงานการเกษตร 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายท่ีดำเนินการจริง 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ท่ีดำเนินการจริง 
ตัวช้ีวัด ผลท่ีไดรับจริง 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2. โครงการวางทอระบายน้ำ หมูท่ี 2 จำนวน 7 จุด เพ่ือปรับปรุงระบบสง
น้ำเพ่ือการเกษตร 

ทอ ขนาด 100 ซม. 
จำนวน 7 จุด 

214,000.00 จำนวนแหง 
ท่ีดำเนินการ 

สามารถระบายน้ำ/สงน้ำได
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

กองชาง 

   รวมงบประมาณ 214,000.00    

1.4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลงทองเท่ียว 
 1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายท่ีดำเนินการจริง 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ท่ีดำเนินการจริง 
ตัวช้ีวัด ผลท่ีไดรับจริง 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากคันคลอง 1 วาย 1 ขวา 

(ฝงตะวันออก) บริเวณถนนเล่ียงเมืองสาย 357 ถึงบริเวณท่ีนานาง
สำอางค  ศรีวิเชียร หมูท่ี 2 

เพ่ือปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุก 

ขนาด 1,570 x 2.50 ม. 116,000.00 ระยะทางท่ี
ดำเนินการ 

ประชาชนมีเสนทางสัญจรไปมา 
ท่ีมีความสะดวกและปลอดภัย 

กองชาง 

2. โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 4 จากถนน คสล.เดิม บริเวณบาน
นายวินัย สอดศรี ถึงบริเวณท่ีนานางสาคร ศรีศักดา 

เพ่ือกอสรางถนน 
คสล. 

ขนาด 220 x 2.50 ม. 253,000.00 ระยะทางท่ี
ดำเนินการ 

ประชาชนมีเสนทางสัญจรไปมา 
ท่ีมีความสะดวกและปลอดภัย 

กองชาง 

3. โครงการกอสรางถนน คสล. จากถนนโพธ์ิพระยา-บานกลวย ถึงบริเวณ
บานนายโสภณ พิทักษ หมูท่ี 1 

เพ่ือกอสรางถนน 
คสล. 

ขนาด 90 x 3.00 ม. 122,000.00 ระยะทางท่ี
ดำเนินการ 

ประชาชนมีเสนทางสัญจรไปมา 
ท่ีมีความสะดวกและปลอดภัย 

กองชาง 

4. โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 3 จากคันคลอง 1 ซาย 1 ขวา ถึง
บริเวณท่ีนานางบุญยืน บุรงค 

เพ่ือกอสรางถนน 
คสล. 

ขนาด 200 x 2.50 ม. 230,000.00 ระยะทางท่ี
ดำเนินการ 

ประชาชนมีเสนทางสัญจรไปมา 
ท่ีมีความสะดวกและปลอดภัย 

กองชาง 

5. โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 6 จากบริเวณท่ีนา 
นายอำนาจ หรุมเรืองวงษ ถึงบริเวณท่ีนานายประสิทธ์ิ พลายระหาร 

เพ่ือกอสรางถนน 
คสล. 

ขนาด 360 x 3.00 ม. 491,000.00 ระยะทางท่ี
ดำเนินการ 

ประชาชนมีเสนทางสัญจรไปมา 
ท่ีมีความสะดวกและปลอดภัย 

กองชาง 
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1) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (ตอ) 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายท่ีดำเนินการจริง 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ท่ีดำเนินการจริง 
ตัวชี้วัด ผลท่ีไดรับจริง 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
6. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมูท่ี 1,2,3,4,5 และ 7 จำนวน 15 เสน ดังน้ี  

(1) จากถนน คสล.เดิม บริเวณท่ีนานายประสงค เทพวงษ ถึงท่ีนานายสมยศ เดชอุม หมูท่ี 1 
(2) จากถนน คสล.เดิม บริเวณทางเขาวัดเสาธงทอง ถึงบริเวณบานนางเฉลา โตเสรีไทย หมูท่ี 2 
(3) จากถนนลาดยางสายวังพลับเหนือ-วังพลับใต บริเวณบานนายมงคล ถีระแกว  
     ถึงเหมือง สาธารณะ หมูท่ี 2 
(4) จากถนนสายโพธ์ิพระยา-บานกลวย  ถึงบริเวณบานนางมณฑา ผาสุขวงษ หมูท่ี 2 
(5) จากถนนสายโพธ์ิพระยา-บานกลวย ถึงบริเวณบานนางโสภา พงษพันธุ หมูท่ี 2 
(6) จากบานนายพงษศักด์ิ นุชประไพร ถึงท่ีนานายบุญชวย ออนทิมวงษ หมูท่ี 3 
(7) จากถนน คสล.เดิม บริเวณท่ีนานางสมจิตร นาคพิทักษ ถึงบริเวณท่ีนา 
     นางเสนห พลเสน หมูท่ี 4   
(8) จากถนน คสล.เดิม บริเวณท่ีนานางเฉล่ีย พุมจันทร ถึงบริเวณท่ีนา 
     นายชำนาญ หนูทอง หมูท่ี 5 
(9) จากถนนเล่ียงเมืองสาย 357 ถึงท่ีนานายบุญเกิด แชมชอย หมูท่ี 5   
(10) จากท่ีนานางคำปุน ศรีบุญเพ็ง ถึงท่ีนานายสมนึก หนูทอง หมูท่ี 5   
(11) จากท่ีนานายทวี มังคุด ถึงบริเวณท่ีนานางพนารัตน คลายวรรณ หมูท่ี 5  
(12) จากท่ีนานายนิรันดร นวมทอง ถึงบริเวณท่ีนานายสายชล แชมชอย หมูท่ี 7 
(13) จากบริเวณท่ีนานายทรงกรด ทวนเงิน ถึงบริเวณท่ีนานายชัยเดช เจริญพันธ หมูท่ี 7   
(14) จากบริเวณท่ีนานายวิชัย นวมทอง ถึงสวนมะมวงนายสมศักด์ิ ยวนคง หมูท่ี 7  
(15) จากบริเวณท่ีนานายเสนาะ แชมชอย ถึงบริเวณท่ีนานายสำอางค พรายแกว หมูท่ี 7   

 
เพ่ือปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุก 
จำนวน 15 เสน 

 
ขนาด 2.30 x 950 ม. 
ขนาด 2.20 x 50 ม. 
ขนาด 2.20 x 100 ม. 
 
ขนาด 2.20 x 220 ม. 
ขนาด 2.20 x 280 ม. 
ขนาด 2.20 x 450 ม. 
ขนาด 2.20 x 400 ม. 
 
ขนาด 2.20 x 420 ม. 
 
ขนาด 2.20 x 290 ม. 
ขนาด 2.20 x 170 ม. 
ขนาด 2.20 x 70 ม. 
ขนาด 2.20 x 300 ม. 
ขนาด 2.20 x 180 ม. 
ขนาด 2.20 x 100 ม. 
ขนาด 2.20 x 550 ม. 

 
299,000.00 

 
ระยะทางท่ี
ดำเนินการ 

 
ประชาชนมีเสน 
ทางสัญจรไปมา 
ท่ีมีความสะดวก
และปลอดภัย 

 
กองชาง 

.   รวมงบประมาณ 1,511,000.00    

 
 
 
 



รายงานผลการตดิตามแลประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 256๔ รอบ 6 เดอืน (ระหว่างเดอืนตุลาคม 256๓ ถงึเดอืนมนีาคม 256๔) 

16 

 

1.4.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต และสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 1) แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายท่ีดำเนินการจริง (ผลผลติ

โครงการ) 
งบประมาณ 

ท่ีดำเนินการจริง 
ตัวช้ีวัด ผลท่ีไดรับจริง 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2. โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกและ 
ไขซิกาอยางยั่งยืน 

เพ่ือฉีดพนหมอกควัน และ
รณรงคความรวมมือในการ
กำจัดลูกน้ำยุงลาย 

จำนวนสถานท่ีฉดีพนหมอกควัน 
- โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 4 แหง 
- วัดในพ้ืนท่ี จำนวน 5 แหง 
- ศพด.อบต.มดแดง จำนวน 1 แหง 
- บานท่ีมีผูปวยไขเลือดออก 
  จำนวน 11 ราย (ฉีดพน 33 ครั้ง) 

2,361.54 จำนวนแหง 
ท่ีดำเนินการ

ฉีดพน 
หมอกควัน 

ลดการระบาดของ
โรคไขเลือดออก และ
ควบคุมการแพร
ระบาดกรณีมีผูปวย
โรคไขเลือดออกใน
พ้ืนท่ี 

กองสาธารณสุขฯ 

.   รวมงบประมาณ 2,361.54    

  
 2) แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายท่ีดำเนินการจริง 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ท่ีดำเนินการจริง 
ตัวช้ีวัด ผลท่ีไดรับจริง 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. โครงการรณรงคการเฝาระวังและปองกัน อัคคีภยัใน 
ชวงฤดูแลง 

เพ่ือรณรงคการเฝาระวัง
อัคคีภัยในชวงฤดูแลง 

จำนวน 1 ครั้ง 1,600.00 จำนวนครั้งท่ี
ดำเนินการ 

เกิดการระมัดระวังการเกิด
อัคคีภัยในชวงฤดูแลง 

สำนักปลัด 

2. โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม เพ่ือรณรงคปองกันอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาลปใหม 

จำนวน 1 ครั้ง 1,600.00 จำนวนครั้งท่ี
ดำเนินการ 

เกิดความระมัดระวัง ลดการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน 

สำนักปลัด 

3. โครงการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพ่ือชวยเหลือผูประสบ 
สาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน 

จำนวนครัวเรือนท่ีไดรับ 
การชวยเหลือ 14  ครัวเรือน 

38,334.00 จำนวนครัวเรือนท่ี
ไดรับการชวยเหลือ 

ประชาชนไดรับการ
ชวยเหลือในเบ้ืองตน 

สำนักปลัด 

4. โครงการฝกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
ประจำองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เพ่ือฝกอบรมจิตอาสาภัย
พิบัติในพ้ืนท่ีตำบลมดแดง 

จำนวน 50 คน 190,730.14 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

เกิดความปลอดภัย และเกิด
จิตสำนึกในการขับขี่อยาง
ปลอดภัย 

สำนักปลัด 

.   รวมงบประมาณ 232,264.14    
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  3) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายท่ีดำเนินการจริง 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ท่ีดำเนินการจริง 
ตัวช้ีวัด ผลท่ีไดรับจริง 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. โครงการเวทีประชาคมหมูบานเพ่ือพัฒนาทองถิ่นและชุมชน เพ่ือจัดประชาคมหมูบาน หมูท่ี 1 - 7 3,960.00 จำนวนหมูบาน สงเสริมการมีสวนรวม สำนักปลัด 

2. โครงการประชุมประชาคมตำบล เพ่ือจัดประชุมระดับตำบล ยกเวนการประชุม (COVID-
19) 

200.00 รอยละของผูเขารวม สงเสริมการมีสวนรวม สำนักปลัด 

3. โครงการแสดงนิทรรศการสรางความโปรงใสในการทำงาน
สงตอขาวสารสูชุมชน 

เพ่ือจัดนิทรรศการแสดงผลการ
ปฏิบัติงานและขาวสาร 

หมูท่ี 1 - 7 980.00 จำนวนหมูบาน ประชาชนมีสวนรวมตรวจ 
สอบและรับทราบขาวสาร 

สำนักปลัด 

4. โครงการสงเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพฯ เพ่ือจัดกิจกรรมออกกำลังกาย จำนวน 30 คน 200.00 จำนวนผูเขารวม ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี สำนักปลัด 

5. โครงการฝกอบรมสตรีเพ่ือสงเสริมอาชีพพัฒนาเศรษฐกิจใน
ชุมชน 

เพ่ือฝกอบรมอาชีพใหกับสตรี
ในพ้ืนท่ีตำบลมดแดง 

จำนวน 20 คน 300.00 จำนวนผูเขารวม สรางอาชีพสรางรายได สำนักปลัด 

.   รวมงบประมาณ 5,640.00    

 
  4) แผนงานงบกลาง 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายท่ีดำเนินการจริง  

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ท่ีดำเนินการจริง 
ตัวช้ีวัด ผลท่ีไดรับจริง 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. โครงการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ เพ่ือจายเงินเบ้ียยังชีพ 
ใหกับผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุท่ีมีอายุครบ 60 ปขึ้นไป 4,593,600.00 จำนวนผูสูงอาย ุ
ท่ีไดรับเบ้ียยังชีพ 

ผูสูงอายุไดรับเบ้ีย 
ยังชีพทุกเดือน 

สำนักปลัด 

2. โครงการจายเบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือจายเงินเบ้ียยังชีพ 
ใหกับคนพิการ 

คนพิการท่ีขึ้นทะเบียนความพิการ 632,800.00 จำนวนคนพิการ 
ท่ีไดรับเบ้ียยังชีพ 

คนพิการไดรับเบ้ีย
ยังชีพทุกเดือน 

สำนักปลัด 

3. โครงการจายเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส เพ่ือจายเงินเบ้ียยังชีพ 
ใหกับผูปวยเอดส 

ผูปวยเอดสท่ีขึ้นทะเบียน 36,500.00 จำนวนผูปวยเอดส 
ท่ีไดรับเบ้ียยังชีพ 

ผูปวยเอดสไดรับเบ้ีย
ยังชีพทุกเดือน 

สำนักปลัด 

.   รวมงบประมาณ 5,252,900.00    
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1.3.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  1) แผนงานการศึกษา 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายท่ีดำเนินการจริง  

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ท่ีดำเนินการจริง 
ตัวช้ีวัด ผลท่ีไดรับจริง 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. โครงการขอรับการสนับสนุนคาอาหารกลางวัน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจัดหาอาหาร
กลางวันใหนักเรียน 

จำนวน 46 คน 186,160.00 จำนวนเด็ก ศพด. 
สังกัด อบต.มดแดง 

เด็กนักเรียนมี
โภชนาการท่ีดี 

กองการศึกษาฯ 

2. โครงการขอรับการสนับสนุนคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขตพ้ืนท่ีตำบลมดแดง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจัดหาอาหารเสริม 
(นม) ใหกับนักเรียน 

สพฐ. จำนวน 228 คน 
ศพด. จำนวน 46 คน 

208,098.48 จำนวนนักเรียน 
สพฐ. และ ศพด. 

เด็กนักเรียนไดรับ 
อาหารเสริม (นม) 

กองการศึกษาฯ 

3. อุดหนุนสวนราชการ โรงเรียนสังกัด สพฐ.  
(โครงการอาหารกลางวัน) 

เพ่ืออุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน สพฐ. 

จำนวน 228 คน 542,120.00 จำนวนโรงเรียนท่ี
ไดรับการอุดหนุน 

เด็กนักเรียนไดรับ 
อาหารเสริม (นม) 

กองการศึกษาฯ 

.   รวมงบประมาณ 936,378.48    

1.3.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร และการบริการประชาชน 
 1) แผนงานบริหารท่ัวไป 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมายท่ีดำเนินการจริง 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ท่ีดำเนินการจริง 
ตัวช้ีวัด ผลท่ีไดรับจริง 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. โครงการจัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได 

แปลงท่ีดินในเขต 
ตำบลมดแดง 

1,800.00 รอยละของพ้ืนท่ี Zone  
1 – 5 ท่ีดำเนินการแลวเสร็จ 

ดำเนินการแลวเสร็จ 
รอยละ 100 

กองคลัง 

3. โครงการวันคลายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร (วันชาติ และวันพอแหงชาติ) 

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
เน่ืองในวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 

ทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี 
ตำบลมดแดง 

2,700.00 จำนวนกิจกรรม 
ท่ีดำเนินการ 

ดำเนินการประดับธงชาติ 
 และธงตราสัญญลักษณ  
และติดปายเฉลิมพระ

เกียรติฯ 

สำนักปลัด 
 

 .   รวมงบประมาณ 4,500.00    
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    1.5 ปญหา อุปสรรคการดำเนินงานท่ีผานมาและแนวทางแกไข 
 1.6.1 ปญหาและอุปสรรคการดำเนินงานท่ีผานมา 

1) เกิดการพัฒนาที่ลาชา เพราะการดำเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
ผานกระบวนการหลายข้ันตอน สลับซับซอน 

2) ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น และอาจเกิด
ความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีความยุงยากซับซอนมากข้ึน 

3) ปญหาความตองการของชุมชนอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจำกัดของ
ระเบียบกฎหมายและงบประมาณท่ีมีจำกัดและบางกิจกรรม/โครงการไมสามารถดำเนินการได   

4) ปญหาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
ทำใหไมสามารถดำเนินการโครงการตาง ๆ ไดตามปกติ 

1.6.2 แนวทางการแกไข 
1)  การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบ

ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและใหมีความสอดคลองกัน   
2)  การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลัง 

ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ิน  
3)  ควรเรงรัดใหมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั ้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย          

ใหสามารถดำเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
4)  องคการบริหารสวนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับ

ภารกิจแตละดานท่ีจะตองดำเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 
5)  การกำหนดเปาหมายของโครงการ/กิจกรรม ควรคำนึงถึงความเหมาะสมและเปนไปได 

เชน ประเภทการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬา เปาหมายระยะทางที่จะดำเนินการกอสรางถนน คสล. และ
ซอมแซมถนน คสล./หินคลุก ซึ่งควรกำหนดใหเปนไปได และตรงกับความเปนจริง เพื่อใหการจัดทำแผนและ
ประมาณการงบประมาณเปนไปดวยความแมนยำ และสามารถดำเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคอยางแทจริง 

6)  ประเมินสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)          
ในปจจุบัน ปรับเปาหมาย และวิธีการดำเนินงานโครงการใหเหมาะสมตามมาตรการเวนระยะหางทางสังคม 
(Social Distancing) 
 
  2. แนวทางการตดิตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
    2.1.1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการการเกษตรขององคการบริหารสวนตำบลมดแดง         
มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดแกยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เรื่องการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ
การแขงขันที่ยั่งยืน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ซึ่งกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ดำเนินการในเรื่อง การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตร และการสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตร ซึ่งสอดคลองกันกับยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ไดกำหนดเปนเปาประสงควาเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑสินคาเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม เพ่ือการบริโภคและการสงออก และเพ่ิมมูลคาทาง
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เศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตรท่ี 1 ซ่ึงองคการบริหารสวนตำบลมดแดง ไดกำหนดใหยุทธศาสตรขององคการบริหาร
สวนตำบลมดแดง สอดคลองเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว ซ่ึงปรากฏตามยุทธศาสตรท่ี 1 
     2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และ
แหลงทองเที่ยว ขององคการบริหารสวนตำบลมดแดง มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดแก
ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เรื่องการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ซึ่งกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการในเรื่อง การพัฒนา
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และแหลงทองเที่ยว และการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ซึ่งสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีไดกำหนดเปาประสงควาเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวและการจำหนายผลิตภัณฑ
ส ินค าท องถ ิ ่น  จ ังหว ัดส ุพรรณบุร ี เป นเม ืองสะอาดปราศจากขยะตกค าง และการบร ิหารจ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนธรรมภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ตามยุทธศาสตรที ่  2 และ 3 ซ่ึง
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง ไดกำหนดใหยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลมดแดง สอดคลอง
เชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว ซ่ึงปรากฏตามยุทธศาสตรท่ี 2 
     3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต และสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ขององคการบริหารสวนตำบลมดแดง มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดแก ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน และดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทาง
สังคม ตลอดจนดานความมั่นคง สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เรื่องการ
เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย การสรางความเปนธรรมลดความเลื่อมล้ำในสังคม และการเสริมสราง
ความมั่นคงแหงชาติ เพื่อพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งยั่งยืน ซึ่งกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการ
ในเรื่อง การสงเสริมและสนับสนุนทางดานสาธารณสุข การเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การ
สงเสริมและชวยเหลือเด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน และการ
แกไขปญหาความยากจน ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีไดกำหนดเปาประสงควายกระดับ
คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจและสังคม เสริมสรางคุณภาพชีวิตใหมีสุขภาพกายและใจที่ดี ครอบครัวอบอุน ชุมชน
เขมแข็ง และมีความมั ่นคงปลอดภัย ตามยุทธศาสตรที ่ 4 ซึ่งองคการบริหารสวนตำบลมดแดง ไดกำหนด
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลมดแดง สอดคลองเชื่อมโยงในประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว ซึ่งปรากฎ
ตามยุทธศาสตรท่ี 3 
     4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม ขององคการ
บริหารสวนตำบลมดแดง มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดแก ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน และดานความมั่นคง สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เรื ่องการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย การ
เสริมสรางความมั่นคงแหลงชาติ เพื่อพัฒนาประเทศ สูความมั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งกำหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดำเนินการในเรื่อง การพัฒนาดานการศึกษา ดานการกีฬา และดานศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ไดกำหนดเปาประสงควาเพิ่มรายไดจากการ
ทองเท่ียวและจำหนายผลิตภัณฑทองถ่ิน เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน
การศึกษาระดับสากล และยกระดับการกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี เขาสูมาตรฐานสากล ตามยุทธศาสตรที่ 2 
และ 5 ซึ ่งองคการบริหารสวนตำบลมดแดง ไดกำหนดยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลมดแดง 
สอดคลองเชื่อมโยงในประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว ซ่ึงปรากฏตามยุทธศาสตรท่ี 4 
     5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการบริการประชาชน ขององคการ
บริหารสวนตำบลมดแดง มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดแก ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปรับ
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สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
12 เรื่องการบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการในเรื่อง การพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชน และการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
แสดงความจงรักภักดีตอสถาบันสำคัญของชาติ ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ไดกำหนด
เปาประสงควาการยกระดับคุณภาพการบริการตามหลักธรรมาภิบาล ตามยุทธศาสตรที่ 6 ซึ่งองคการบริหาร
สวนตำบลมดแดง ไดกำหนดยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลมดแดง สอดคลองเชื่อมโยงในประเด็น
ยุทธศาสตรดังกลาว ซ่ึงปรากฎตามยุทธศาสตรท่ี 5 
    2.1.2  การกำหนดวิสัยทัศน ท่ีนำไปสูความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนา 
      องคการบริหารสวนตำบลมดแดง ไดกำหนดวิสัยทัศนไววา “สงเสริมพัฒนาการ
เกษตรและอาชีพ ประชาชนไดรับการศึกษา พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ใสใจสุขภาพที่ดี พัฒนาสิ่งแวดลอมใน
ตำบล ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน” ซึ่งวิสัยทัศนดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการมุงมั่นในการ
พัฒนาทองถ่ินในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เห็นไดจากการกำหนดยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
ตำบลมดแดง ซ่ึงเปนเปน 5 ยุทธศาสตรไดแก 
      1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร เพื ่อสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมตาม
แผนงานการเกษตร 
      2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และ
แหลงทองเท่ียว เพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงเสริมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือ
การทองเที่ยว ตามแผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และ
แผนงานการพาณิชย 
      3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน เพื่อสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และดูแลความปลอดภัยของคนในชุมชน ตามแผนงานสาธารณสุข 
แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานสังคมสงเคราะห แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน และแผนงาน             
งบกลาง 
      4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือ
สงเสริมการศึกษาในพื้นที่ และอนุรักษฟนฟูศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีในทองถิ่น ตลอดจนการสงเสริมกีฬา         
ตามแผนงานการศึกษา และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
      5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการบริการประชาชน เพื่อพัฒนา
ระบบการบริหารงานราชการใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาพ้ืนท่ี ตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
    2.1.3  ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลมดแดง 
      1) วิสัยทัศน  
     “สงเสริมพัฒนาการเกษตรและอาชีพ ประชาชนไดรับการศึกษา  
      พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ใสใจสุขภาพท่ีดี พัฒนาสิ่งแวดลอมในตำบล  
      ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน” 
  2) ยุทธศาสตร (Strategic Issues) ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร คือ 
     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 
     2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ 
สาธารณูปโภค และแหลงทองเท่ียว 
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     3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต และสรางความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
     4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการบริการประชาชน 
  3) เปาประสงค (GOALS) มีดังนี้ 
     1. ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได 
      2. การมีทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม แหลงน้ำ ดินอุดมสมบูรณ รวมถึง
ทรัพยากรสัตวน้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ 
      3. ประชาชนไดรับประโยชนจากการใชบริการจากโครงสรางพ้ืนฐานให
เปนไปตามมาตรฐาน 
      4. การเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชานดานเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ
อนามัยท่ีดี 
      5. การสรางความม่ันคงและปลอดภัยใหกับชุมชน 
      6. นักเรียนไดรับการสงเสริมความรู สติปญญา และการสงเสริมการพัฒนา
ทักษะของเด็กกอนวัยเรียน 
      7. สงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และการเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพหางไกลยาเสพติด 
      8. การบริหารจัดการและการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
      9. การมีสวนรวมของประชาชนในการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ 
   4) ตัวชี้วัด (KPIs) มีดังนี้ 
     1. ชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองไดมากข้ึน 
     2. ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     3. ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีดีข้ึน 
     4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
     5. ชุมชนมีความม่ันคงปลอดภัย 
     6) เด็กและเยาวชนไดรับการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะ 
     7. ประชาชนและเยาวชนมีสวนรวมในการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 
และการเลนกีฬาเพ่ือสงเสริมสุขภาพและสรางความสัมพันธท่ีดี หางไกลจากยาเสพติด 
     8. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใหบริการของ
ประชาชน 
     9. ประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันสำคัญของชาติ 
  5) คาเปาหมาย (Target values) มีดังนี้ 
     1. การพัฒนาแหลงน้ำและโครงสรางพ้ืนฐานในการทำการเกษตรรอยละ 52 
     2. การฝกอบรมและสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมรอยละ 80 
     3. การรณรงคและสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รอยละ 80 
     4. การกอสรางและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานใหเปนไปตามมาตรฐานรอยละ 75 
     5. การสงเสริมดานสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการทางสังคม พัฒนา
อาชีพสรางรายไดใหคนในชุมชนอยางท่ัวถึง รอยละ 80 
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  6. การเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รอยละ 
90 
     7. การสงเสริมและสนับสนุนการเรียนสังคมและพัฒนาการของเด็ก รอยละ 95 
     8. การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการเลนกีฬา รอยละ 95 
     9. การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชน รอยละ 60 
     10. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการแสดงความจงรักภักดี
ตอสถาบันสำคัญของชาติ รอยละ 95 
    6) กลยุทธ (Strategies) มีดังนี้ 
     1. การพัฒนาแหลงน้ำและโครงสรางพ้ืนฐานในการทำการเกษตร 
     2. การฝกอบรมและสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม 
     3. การรณรงคและสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
     4. การกอสรางและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานใหเปนไปตามมาตรฐาน 
     5. การสงเสริมดานสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการทางสังคม พัฒนา
อาชีพสรางรายไดใหคนในชุมชนอยางท่ัวถึง  
     6. การเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย  
     7. การสงเสริมและสนับสนุนการเรียนสังคมและพัฒนาการของเด็ก  
     8. การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการเลนกีฬา  
     9. การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชน  
     10. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการแสดงความจงรักภักดี
ตอสถาบันสำคัญของชาติ  
    7) จุดยืนทางยุทธศาสตร (Strategic stances) มีดังนี้ 
     1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตร 
     2. การสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
     3. การพัฒนาสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และแหลงทองเท่ียว 
     4. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
     5. การสงเสริมและสนับสนุนทางดานสาธารณสุข 
     6. การเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
     7. การสงเสริมและชวยเหลือเด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 
     8. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 
     9. การแกไขปญหาความยากจน 
     10. การพัฒนาดานการศึกษา 
     11. การพัฒนาดานการกีฬา 
     12. การพัฒนาดานศาสนา วัฒนาธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
     13. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 
     14. การบูรณาการรวมกันระหวางภาครัฐและสงเสริมการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน 
     8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
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   2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน 
สนับสนุน 

ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1. การพัฒนาดานการเกษตร • ดานการเศรษฐกิจ • แผนงานการเกษตร กองชาง 
สำนักปลัด 

กศน.อ.ศรีประจันต 

 
1 214,000.00 

2. การพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค  
และแหลงทองเที่ยว 

• ดานบริการชุมชนและสังคม • แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ 
กองชาง 

อบจ.สุพรรณบุรี 6 1,511,000.00 

• ดานเศรษฐกิจ • แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

• แผนงานการเกษตร 

• แผนงานการพาณิชย 

กองสาธารณสุขฯ 

กองชาง 
   

3. การพัฒนาดานคุณภาพชวีิตและ
สรางความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

• ดานบริการชุมชนและสังคม • แผนงานสาธารณสุข 

• แผนงานสังคมสงเคราะห 

• แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 
สำนักปลัด 

ฝายบริหาร ฝายสภา 
พนักงาน องคกรเอกชน 
กศน.อ.ศรีประจันต 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.มดแดง 

13 5,493,165.68 

• ดานบริหารงานทั่วไป • แผนงานรักษาความสงบภายใน 

• แผนงานงบกลาง 

สำนักปลัด    

4. การพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

• ดานบริการชุมชนและสังคม • แผนงานการศึกษา 

• แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา ฝายบริหาร ฝายสภา 
พนักงาน  
สภาวัฒนธรรมตำบลมดแดง 

4 936,378.48 

5. การพัฒนาดานการบริหารและการ
บริการประชาชน 

• ดานบริหารงานทั่วไป • แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

สำนักปลัด/กองคลัง 
กองชาง/กองสาธารณสุขฯ 

กองการศึกษาฯ 

 2 4,500.00 

รวม 3 ดาน 10 แผนงาน   26 8,159,044.16 
 

สรุปผลรวมท้ัง 5 ยุทธศาสตร จำนวน 141 โครงการ  ดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน 26 โครงการ คิดเปนรอยละ 18.44 
ยังไมไดอนุมัติงบประมาณ     จำนวน   61 โครงการ  คิดเปนรอยละ 43.26 
โครงการท่ีอนุมัติงบประมาณแลวแตไมไดดำเนินการ จำนวน  54 โครงการ คิดเปนรอยละ 38.30 
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  2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล เปนไปตามแนวทางของหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
และคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ประกอบดวย 
  1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
  2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 
2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ท้ังนี้ คณะกรรมการไดกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังนี้ 
  1. กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวม     
     3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ินภายในเดือนธันวาคม เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอสภาทองถ่ินภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
  2. ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ท่ีไดกำหนดข้ึนมีความสอดคลองและนำไปกำหนดเปนวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  3. ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู
จริงในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาปฏิบัติงาน 
  4. ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก
รายการที ่เปนโครงการในรอบ 2 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและที ่ผ านมา โครงการที ่ต อเนื ่องจาก
ปงบประมาณท่ีผานมา 
  5. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวางผลผลิต
หรือผลที่ไดรับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใชไปในการพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งสามารถวัดได
ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จำนวน ระยะเวลา เปนตน 
  6. ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลที่ไดจากประสิทธิภาพทำใหเกิดผลลัพธและผลผลิต 
(Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวัดเปน
ความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจำเปนที่จะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งในระดับหมูบานและระดับตำบล และอาจรวมถึง
อำเภอศรีประจันต และจังหวัดสุพรรณบุรีดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถ่ิน
แบบองครวมของจังหวัดเดียวกัน  
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   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของ กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตาม
และประเมินผล ดังนี้ 
  1. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองคประกอบใหญ ๆ ท่ีสำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 
  2. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพื่อมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได 
    2) การสำรวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผูมี
สวนเกี่ยวของ เจาหนาที่ บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนขอมูลที่มีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความตองการ ซ่ึงศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 

  2.4 กำหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กำหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถ่ิน เชน การทดสอบ
และการวัดโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) โครงการ
ปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบาน (กินอาหารใหเปนยา) (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) โครงการฝกอบรมการ
ทำการเกษตรทฤษฎีใหม เพ่ือความยั่งยืน (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) เปนตน 
  2. การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปน
การยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการ
สัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ และ
การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซึ่งคลาย ๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตองไม
เครงครัดในข้ันตอน 
   3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมี
สวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิต
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รวมกับประชาชาชนในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
  4. การสำรวจ (surveys) ในที ่น ี ่หมายถึง การสำรวจเพื ่อประเมินความคิดเห็น การรับรู  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเปน ความตองการของประชาชนในตำบลมดแดง คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไวเปน
หลักฐาน 
  5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความจำเปน
อยางยิ่งที่จะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เกี ่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค 
คาเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 
    1) แบบการวิเคราะหเชิงปริมาณ 
    2) แบบการวิเคราะหเชิงคุณภาพ 
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สวนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
 
 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) 

 1. ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร 
  1.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานการเกษตร 
       1) จำนวนโครงการท้ังสิ้น 32 โครงการ 
       2) จำนวนโครงการท่ีดำเนินการแลวเสร็จ 1 โครงการ 
       3) จำนวนโครงการท่ีไมไดอนุมัติงบประมาณ 23 โครงการ 
       4) จำนวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณแลวแตยังไมไดดำเนินการ 8 โครงการ 
  1.2 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ  
                                    สาธารณูปโภคและแหลงทองเท่ียว 
       1) จำนวนโครงการท้ังสิ้น 46 โครงการ 
       2) จำนวนโครงการท่ีดำเนินการแลวเสร็จ 6 โครงการ 
       3) จำนวนโครงการท่ีไมไดอนุมัติงบประมาณ 29 โครงการ 
       4) จำนวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณแลวแตยังไมไดดำเนินการ 11 โครงการ 
  1.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
       1) จำนวนโครงการท้ังสิ้น 41 โครงการ 
       2) จำนวนโครงการท่ีดำเนินการแลวเสร็จ 13 โครงการ 
       3) จำนวนโครงการท่ีไมไดอนุมัติงบประมาณ 4 โครงการ 
       4) จำนวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณแลวแตยังไมไดดำเนินการ 24 โครงการ 
  1.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       1) จำนวนโครงการท้ังสิ้น 11 โครงการ 
       2) จำนวนโครงการท่ีดำเนินการแลวเสร็จ 4 โครงการ 
       3) จำนวนโครงการท่ีไมไดอนุมัติงบประมาณ 3 โครงการ 
       4) จำนวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณแลวแตยังไมไดดำเนินการ 4 โครงการ 
  1.5 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการบริหารและการบริการประชาชน 
       1) จำนวนโครงการท้ังสิ้น 11 โครงการ 
       2) จำนวนโครงการท่ีดำเนินการแลวเสร็จ 2 โครงการ 
       3) จำนวนโครงการท่ีไมไดอนุมัติงบประมาณ 2 โครงการ 
       4) จำนวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณแลวแตยังไมไดดำเนินการ 7 โครงการ 
 

   สรุปผลรวมท้ัง 5 ยุทธศาสตร    จำนวน 141 โครงการ 
   ดำเนินการแลวเสร็จ   จำนวน   26 โครงการ  คิดเปนรอยละ 18.44 
   ยังไมไดอนุมัติงบประมาณ   จำนวน   61 โครงการ คิดเปนรอยละ 43.26 
   อนุมัติงบประมาณแลวแตไมไดดำเนินการ จำนวน   54 โครงการ คิดเปนรอยละ 38.30 
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2.  สรุปรายการทรัพยสินท่ีไดมา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
       รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) 
 

ท่ี งาน รายการ งบประมาณอนุมัติ งบประมาณท่ีเบิกจาย 
1 บริหารท่ัวไป เครื่องคอมพิวเตอร 30,000 30,000 
2 บริหารท่ัวไป เครื่องสำรองไฟฟา 5,800 5,800 
3 บริหารงานคลัง เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 22,000 22,000 
4 บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร 30,000 30,000 
5 บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 4,300 4,300 
6 บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา เครื่องสำรองไฟฟา 5,800 5,800 

รวมงบประมาณ (บาท) 97,900 97,900 
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3. ผลการดำเนินงานเบิกจายงบประมาณตามยุทธศาสตร รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) 
 

ยุทธศาสตร 
งบตามขอบัญญัติ 2564 เงินสะสม งบอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม 
จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 
 

214,000.00 2.62 - - - - 214,000.00 2.62 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ  
    สาธารณูปโภค และแหลงทองเท่ียว 

1,511,000.00 18.52 - - - - 1,511,000.00 18.52 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิต  
    และสรางความ  ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน 

5,493,165.68 67.33 - - - - 5,493,165.68 67.33 

4. ยุทศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา การกีฬา  
    ศาสนาและวัฒนธรรม 

936,378.48 11.48 - - - - 936,378.48 11.48 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร 
    และการบริการประชาชน 

4,500.00 0.06 - - - - 4,500.00 0.06 

 

รวม 8,159,044.16 100.00 - - - - 8,159,044.16 100.00 

 
   
 
 
 
 
 


