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ค าน า 
 

  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลต าบลกุดไห ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  รอบเดือนเมษายน  ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61   เพ่ือเสนอผู้บริหารของเทศบาลต าบลกุดไห  ใช้
เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการ  แก้ไข  ปรับปรุง  หรือเพ่ิมเติมแนวทางพัฒนาในส่วน
ใดบ้าง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของเทศบาลต าบลกุดไห ว่า
เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร และเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลกุดไห 
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล 
 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลกุดไห หวังว่า รายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดไห ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินโครงการต่างๆ ของเทศบาลต าบลกุดไห  และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติโดยรวมต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ 
 

บทน า 
 
ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับ เกี่ยวกับการด าเนินโครงการปัญหาที่ ก าลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน
ให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือ
ได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ  
 

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปัญหาที่
เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับ การควบคุมการด าเนินงาน เพ่ือ
ประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่ เกิดปัญหาอุปสรรค  ซึ่งการ
ติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว   ย่อมส่งผล
ให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เป็นต้น 

 
การประเมินผล (Evaluation)  คือการตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลัง

ด าเนินการ 
(On-going Evaluation) หรือ ภายหลังที่การด าเนินการส าเรจจเสรจจสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation)  ซึ่งการ
ประเมินผล เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่
ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร 
น าไปสู่ความส าเรจจตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จาการติดตาม และประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูล
ย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

ผู้บริหารเทศบาลต าบลกุดไห  ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้ 

๑.  จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลต าบลกุดไห สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่ 

๒.  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เหจนถึงการ
ปฏิบัติ งานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่ 

 
 



-๒- 
 

จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
๑. เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
๒. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
๓. เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลกุดไห และแก้ไขได้

ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
๔. เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 

  
วิธีการติดตามและประเมินผล  
             การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกุดไห  ประกอบด้วย 
กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพธ์ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้  
             การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบในระหว่างด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ หรือไม่ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด ในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล
การด าเนินงาน ได้แก่  แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกุดไห  ซึ่งประกอบไปด้วย  การ
ติดตามการด าเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การ
ติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงานการประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง  เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสรจจเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ที่ ก าหนดไว้  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล   ได้แก่  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ  เทศบาลต าบลกุดไหในภาพรวม  ความพึงพอใจของผู้ที่ เกี่ยวข้องต่อการ
ด าเนินงาน ในแต่ละยุทธศาสตร์  และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  
 
การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
            คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
โครงการ   โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ  โดยก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการของเทศบาลต าบลกุดไหเป็นราย 6 เดือน แล้วรายงานผล และเสนอความเหจนซึ่งได้จาก
การติดตาม และประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกัน
อย่างน้อยปีละ  1  ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
 

พันธกิจ และจดุมุ่งหมายการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5 ) 
เทศบาลต าบลกุดไห 

 

 
 1.  วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) 

“พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ าด้านการศึกษา บริหารงานโปร่งใส 
  เป็นธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

2.  พันธกิจ  (Mission) 
  1.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านต่างๆ  
  3.  ส่งเสริมสวสัดิการชุมชน  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 
  4.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน 
  5.  ส่งเสริม  พัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
  6.  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม 
  7.  ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา  และนันทนาการ 
  8.  พัฒนาและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  9.  พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน  และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ 
  10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการ 

      3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
  1.  การคมนาคมสัญจรมีความปลอดภัย และสะดวกรวดเรจวมากยิ่งขึ้น 
  2.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 
  3.  ประชาชนได้รับโอกาสและเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข และสาธารณสุขมูลฐานอื่นๆ 

     ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
  4.  การให้บริการด้านสาธารณูปโภคเป็นไปอย่างทั่วถึง 
  5.  ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค-บริโภคท่ีสะอาดเพียงพอและมีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรเพียงพอ 
         ส าหรับท าการเกษตร      

 
6.  ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ป่าไม้และ 
     สิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน 

  7.  ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน 
  8.  เทศบาล มีบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงาน 

     สอดคล้องตามอ านาจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
9.   ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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10. ชุมชนมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
11. เดจกเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษา  และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
      มากยิ่งขึ้น 
12. ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม จารีต ประเพณีท้องถิ่นได้รับการสืบสาน และบ ารุงรักษา 

 


