
 
 
 

 
 
 

 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 

  

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 



ค าน า 

 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
ขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 วัตถุประสงค์เพ่ือใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้น หรือเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ ตลอดจนการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอ่ืนในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งเป็นการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในรูปแบบของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม โดยได้จัดท าแผนพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด นั้น  
           เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการ ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไมน่้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวก าหนด 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) เพ่ือรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้
จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยทราบ คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการ
ติดตามแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ 
และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯ จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง 
วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะ
ระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
หรือไม่ และท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพ่ือจะได้น าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง 
แก้ไข และพัฒนาต่อไป 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ. 
2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
7 ด้าน ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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