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ส่วนที่ 1 บทนำ 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ  ตามอำนาจหน้าที่ ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 
“การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื ้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด” แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพ่ิม
มากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณ และ
วัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งที่จะให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิด
จากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพ่ึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนพัฒนา
ในปีต่อๆ ไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดย
การติดตามและประเมินผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั ่งยืนเป็นไปตาม
เป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
1) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพ่ือ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
2) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่ต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสม
ต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน การเปลี ่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี ่ยนแปลง
วัตถุประสงค์บางส่วน  การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 
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4) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจาก

สาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสม
ต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

5) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร 
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน
ของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

6) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื ่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู ่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพอย่างยิ่ง 

7) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
นำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการ
หรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรก ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อการ
การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือ
ทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการ
เงิน เพื่อทำการประเมินผลต่าง) 

8) การประเมินจะชี ้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเร ิ ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ ่นประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทีกำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไร
บ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 

9) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มี
โครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการ
แก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที ่ไม่ประสบ
ความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั ้นตอนที ่ 1  แต่งตั ้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อ 28 ดังนี้ 

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
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โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตาม(1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่ง
คราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 

  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
ท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

 
วิสัยทัศน์ “หนองน้ำแดง  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ด้วยหลัก 

เศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี” 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ขยายโอกาสให้กับประชาชน 
3. ส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของ เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอการทางสังคม 
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม 
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านการศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรม  การท่องเที่ยว 
การกีฬา และนันทนาการ 

- การบริการ
ชุมชนและสังคม 

- การศึกษา 

- การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองน้ำแดง 

กองการศึกษา 
และสำนักปลัด 

2 ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

- การบริการ
ชุมชนและสังคม 

- การสาธารณสุข องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองน้ำแดง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

สำนักปลัด 

3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและสวัสดิการสังคม 

- การบริการ
ชุมชนและสังคม 

- การสังคม
สงเคราะห์ 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองน้ำแดง 

สำนักปลัด 

4 ด้านการลงทุน  การพานิช
ยกรรมและเกษตรกรรม 

- การเศรษฐกิจ 

 

- การเกษตร 

- การพาณิชย์ 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองน้ำแดง 

สำนักปลัด 

5 ด้านการสร้างชุมชน
เข้มแข็ง  ความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
  

- บริการชุมชน
และสังคม 

- การบริหารงาน
ทั่วไป 

- การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- การรักษาความ
สงบภายใน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองน้ำแดง
  

สำนักปลัด 

6 ด้านการบริหารราชการให้
มีประสิทธิภาพ 

- การบริหารงาน
ทั่วไป 

- การบริหารงาน
ทั่วไป 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองน้ำแดง
  

สำนักปลัด 

7 ด้านการโครงสร้างพ้ืนฐาน - การบริการ
ชุมชนและสังคม 

- การเคหะและ
ชุมชน 

- การพาณิชย์ 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองน้ำแดง
  

กองช่าง 
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