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ส่วนที่ ๑ 

 

 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมี
ความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงาน
ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลทีมี่การวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงาน
เป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต 
หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้า

บทน ำบทน ำบทน ำ   
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หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้าน
ต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่
ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับ
ความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่
จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน 
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะ
เลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง
เป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้
ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาก
การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการด าเนินการ
ใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วน
เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซี่ง
ประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามปี  

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลแวงใหญ่  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลแวงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ  
(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
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ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1) ขึ้น เพ่ือรายงาน
และเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเ มินทั้ง

แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่
ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่
เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  
เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้อง
กับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments 
or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) 
การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะ
ได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือใน
การปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบาย
ของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่
เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือ
องค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุด
คือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

 
 
 
 
 
 

๑.  ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 



 

            รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

ปงีบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดอืนเมษายน ๒๕๖๑) หนา้ ๔ 
 

             
 

 
 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลแวงใหญ่จึงเป็นการ
ติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด/รองปลัดเทศบาล 
ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความ
ต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น
เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน เทศบาลต าบลแวงใหญ่ ให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่ งส่งผลให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
 

๒.  ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 



 

            รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

ปงีบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดอืนเมษายน ๒๕๖๑) หนา้ ๕ 
 

             
 

 
 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงานโครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล  หัวหน้ากองทุกส่วน
ราชการที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลแวงใหญ่หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิน่ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  

๓.  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

๔.  ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารเทศบาลเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลแวงใหญ่  ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลแวงใหญ่ ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้ว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไป
ใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการ
ติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่
ก าหนดไว้ตามแผนพฒันาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
เทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
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  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ต่อผู้บริหารเทศบาลเพ่ือให้
ผู้บริหารเทศบาลเสนอต่อสภาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารเทศบาล 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ผังข้ันตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ผู้บริหำรท้องถ่ินเสนอต่อสภำท้องถ่ิน

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน 

       ประกำศผลกำรติตดำมและประมเนผลแผนพัฒนำให้ประชำชนใน

ท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่น

เสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดย

เปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือน

เมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี 

คณะกรรมกำร

ตดิตำมและ

ประเมนิผล

แผนพัฒนำท้องถิ่น 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำก

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อ

ผู้บริหำรท้องถ่ิน 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 

ประเมินผลแผนพัฒนำ 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ

ประเมินผลแผนพัฒนำ 
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 3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่มีอ านาจหน้าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาล เพ่ือให้ผู้บริหาร
เทศบาลเสนอต่อสภาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร
เทศบาล 

 

คณะกรรม 
การพัฒนา

ของเทศบาล 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรม 
การติดตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหาร
เทศบาล 

สภา 
เทศบาล รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

ผู้บริหาร
เทศบาล 

 

ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลแวง ใหญ่ ทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับ
แต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

เสนอ 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ได้ก าหนดกรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของ
องค์กรปกครองงส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

๕.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง 
(adequacy)  ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  
แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคม
และชุมชน  
 

๕.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
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(๓)  ความพอเพียง (adequacy)  
  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี   มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะ
ครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สู งอายุ   ผู้ พิการ ผู้ป่วยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก

มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และ
ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็น
ชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม ่
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(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ  

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดย

พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามี
ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูร
ณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้
หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน               

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแวงใหญ ่ 
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง 

และเพ่ิมเติม   
๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๕.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   



 

            รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

ปงีบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดอืนเมษายน ๒๕๖๑) หนา้ ๑๒ 
 

             
 

๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 

 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ 
ส าคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
โดยติดตามเป็นรายรายหกเดือน  ดังนี้ 
   (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม        
   (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
น าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  

ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ 
มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์

๖.  ระเบียบ  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
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ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  แผนการ

ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการ
ด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   

     
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

๗.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/

ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
๗.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย
ได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี ้

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลใน 
               ภาพรวม 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน  

(โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ในการพัฒนา     
และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา   

๗.  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 

 

 

http://www.dla.go.th/
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แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของ 
เทศบาลต าบลแวงใหญ่ (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

๗.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลแวงใหญ่แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลแวงใหญ่เกิด
ความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่  
 
 
 
 

๘.  ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล  
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๑)  นายณัฐพล เพียรภายลุน ปลัดอ าเภอ(หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  กรรมการ 
๒)  นายนิพนธ์  กองพันธ์  ท้องถิ่นอ าเภอแวงใหญ่             กรรมการ 
๓)  นายอนันต์  โคสาดี  สมาชิกสภาเทศบาล              กรรมการ    
๔)  นายคมกฤษ โทอ้ึน    สมาชิกสภาเทศบาล     กรรมการ 
๕)  นายวสันต์ จันทร์หนองแวง สมาชิกสภาเทศบาล     กรรมการ 
๖)  นายประธาน เทนอิสระ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น     กรรมการ 
๗)  นายสวัสดิ์ งวงช้าง   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น     กรรมการ 
๘)  นายไพโรจน์ กมลปัทมากุล  รองปลัดเทศบาล                    กรรมการ 
๙)  นางอัจฉรา ตุ้มมี  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล             กรรมการ 
๑0) นายหลวง ดวงวิญญาณ   ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
๑1) นายเสน่ห์ โทอ้ึน    ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ  
๑2) นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาล      กรรมการและเลขานุการ 

 
    

 
 ๑. นางอัจฉรา  ตุ้มมี        หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   ประธานคณะท างาน 
 ๒. นางสาวภาริณี อานันทนสกุล   ผู้อ านวยการกองคลัง            คณะท างาน 
 ๓. นายพงษ์พัฒน์  โยธา       ผู้อ านวยการกองช่าง                  คณะท างาน 
 ๔. นายสัญญา  โม้อ้อน   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ               คณะท างาน  
 ๕. นางสาวเบญจวรรณ ชัยเนยีม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง                      คณะท างาน 
 6. พ.จ.อ.นฐพงศ์  เนยไธสง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข            คณะท างาน 
 ๗ นางสาววิมลมาศ  บารชน นักวิชาการศึกษา                        คณะท างาน 
 8. สิบเอกเสกสรร  เขจรสัตย์ นายช่างไฟฟ้า                        คณะท างาน 
 9. นางไพวรรณ  แดนกาไสย       นักวิชาการตรวจสอบภายใน             คณะท างาน 
          10. จ.อ.ธนากร  บุญประกอบ เจ้าพนักงานธุรการ              คณะท างาน  
          11. นางสาวนิตยา  ท้าวนิล  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล              คณะท างาน 
          12. นายวุฒิชาติ  ดีหลี  คร ู                  คณะท างาน 
          13. นางศรีทะลา  โทอ้ึน           คร ู                คณะท างาน 
          14. นางสาวบุบผา  แคว้นคอนฉิม ครู                 คณะท างาน 
          15. นายสมจิตร  นามโยธี   ลูกจ้างประจ า                     คณะท างาน 
 16. นางสาวแคทรียา  เฉิดรัศม ี พนักงานจ้าง                     คณะท างาน   
 17. นางสาวนิภาพร  หน่ายโสก    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      คณะท างาน/เลขานุการ 

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

๙.  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลแวงใหญ่ 

 

 

๑๐.  คณะอนุกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลแวงใหญ่ 
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ส่วนที่ 2 

 
      
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 
2560 – 2563 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดขอนแก่น อ าเภอแวงใหญ่  และแผนชุมชนเทศบาลต าบลแวงใหญ่  
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความมั่นคงและแข่งขันได้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

2) วิสัยทัศน์  
   “เทศบาลต าบลแวงใหญ่ เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน” 

        3) พันธกิจ ประกอบด้วย 
        พันธกิจที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมและจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ 
พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
        พันธกิจที่ 2  พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จารีต ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ของท้องถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง แข่งขัน
ได ้
        พันธกิจที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม ทั่วถึง 
        พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมดุลและเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
      พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และมุ่ง
ผลิตบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือความโปร่งใส เสมอภาค 
เท่าเทียม เป็นธรรม 
      พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพ่ิมผลผลิต การ
ยกระดับคุณภาพผลผลิต การลงทุน การจ าหน่าย เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างยั่งยืนในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ยุยยุุทธศำสตร์ทธศำสตร์ทธศำสตร์      วสิัยทัศน์ วสิัยทัศน์ วสิัยทัศน์    พันธกจิ  พันธกจิ  พันธกจิ  จุดมุ่งหมำย  แนวทำงจุดมุ่งหมำย  แนวทำงจุดมุ่งหมำย  แนวทำงกำรพัฒนำกำรพัฒนำกำรพัฒนำและนโยบำยผู้บรหิำร และนโยบำยผู้บรหิำร และนโยบำยผู้บรหิำร    
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      4) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่ 1 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
       จุดมุ่งหมายที่ 2 ระบบเศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีอาชีพ 
       จุดมุ่งหมายที่ 3  โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง 
       จุดมุ่งหมายที่ 4  องค์กรมีศักยภาพในการบริหารงานและผลิตบริการสาธารณะที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 
       จุดมุ่งหมายที่ 5 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
       จุดมุ่งหมายที่ 6 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการ 
      5) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๑) ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับพร้อมเข้าสู่ประชาคม 
                         อาเซียน 

     ๒) ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา การออกก าลังกายและกิจกรรม 
                              นันทนาการ 

                                               ๓) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คน 
                                                   พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 

                     ๔) ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
                     ๕) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยที่ดีแก่ประชาชน 
                     ๖) ส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
                         ที่ดีงาม 

                ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความม่ันคงและแข่งขันได้ มี
แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

     ๑) ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ภาคประชาชนตามแนวปรัชญา 
         เศรษฐกิจพอเพียง 

                ๒) ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทาง 
                   การเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
                 ๓) พัฒนาและส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบ 

                                                               วงจร ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์ และ  
                                                               การตลาด เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

                                       ๔) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

                    ๑) พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ   
                       ที่ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
                     ๒) ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน 
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                         ชวีิตและทรัพย์สิน 
                    ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
                        และอบายมุขในชุมชน 

                         ๔) การจดัท าผังเมือง 
         ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 

                ๑) การสร้างจิตส านึกและให้ความส าคัญในการจัดการ 
                             ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน 

                            ๒) การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ า 
                                                            เสีย 

                         ๓) การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดม 
                             สมบรูณ์ โดยการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้มากข้ึน 

                            ๔) การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้สมบูรณ์ 
                            ๕) การปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ า คู คลอง และการระบายน้ า 
         ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

                ๑) การเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส สุจริต  
                             ตรวจสอบได้ 

                                 ๒) การพัฒนาขีดความสามารถการท างานของบุคลากรให้เกิด 
                                    กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

                       ๓) การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ  
                           การเงิน การคลัง และงบประมาณ 

                                 ๔) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพ่ือการ 
                                     บริหารงานและการบริการประชาชน 

                       ๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการมีส่วนร่วมของ 
                          ประชาชนในการพัฒนาเทศบาลทุกข้ันตอน 

                                 ๖) การให้บริการแก่ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้องด้วย 
                                     ความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

                                                      ๗) การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน  
                                                      เพ่ือรองรับการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6)  นโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
    นายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่  ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  โดยมี

สาระส าคัญที่จะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  ในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒)  ด้านการศึกษา 
๓)  ด้านสาธารณสุข 
๔)  ด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา 
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๕)  ด้านการส่งเสริมอาชีพ การแก้ไขปัญหาความยากจนและรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

๖)  ด้านการบริหาร 
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ส่วนที่ ๓ 
 

 

 

    การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) 
ด าเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ   

(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่    จึงได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) ขึ้น  ซึ่งในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลแวงใหญ่  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
น าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือ
ที่ใช้ในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  (รอบเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้
การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   

๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผล
การวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่ง
สามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/

กำรตดิตำมและประเมินผลกำรตดิตำมและประเมินผลกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลแวงใหญ่แผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลแวงใหญ่แผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลแวงใหญ่         
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แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า ( Input) กระบวนการ 
(processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  
ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้ การปฏิบัติงานจะเริ่ม
จาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงาน
อาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system)  เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่
เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  
เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    

๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม ส าเร็จ

เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  
๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะ

หาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการ

จัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระ   
ตุนใหขาราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  

๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ 
๓.๔  เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจในภาพรวม     

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑  ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมแบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน 
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๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  15  คะแนน  ดังนี้ 
  (๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) ดังนี้  
               ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 
2561 – 2564  (๕  คะแนน) 
  (๒)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4   

ตัวบ่งชี้ที่  2  :  การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ. 2561 - 2564 (๕  คะแนน) 

 (๓)  การน าแผนไปปฏิบัติ 
ตัวบ่งชี้ที่  3  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี  คะแนนเต็ม  1๕  คะแนน  ดังนี้ 
คะแนน  1๕    คะแนน   =  ดีมาก 
คะแนน  10 – 14  คะแนน  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า  1๐    คะแนน  =   ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑   :  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 –  
                       2564 คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1   :  การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ 
                      สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 

 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้  4    . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ เพ่ือความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์ 
 

100 91.19 
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ผลการให้คะแนนการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ของเทศบาลต าบลแวงใหญ ่
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมปิระเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง 

๒๐ 
(๓) 

17.69 
2.31 

(๒) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 2.00 

(๓) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) 1.88 

(๔) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนสง่ 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท ์ฯลฯ 

(๒) 1.75 

(๕) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(๒) 1.69 

(๖) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน่ การนบัถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพืน้เมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒) 2.00 

(๗) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 1.81 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 1.69 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสนิใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(๓) 2.56 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

๑๕ 
(๒) 

13.81 
1.88 
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 ท้องถิ่น นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รวมถึงความเชื่องโยงแผน
ยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใชผ้ลของการบังคบัใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๑) 1.00 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ  
เทคโนโยลี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ เป็น
ต้น 

 (๒) 1.81 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสงัคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปน็อยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๒) 1.81 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ที่สีเขียว ธรรมชาตติ่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มผีลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๒) 1.94 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพฒันา
ในปัจจุบนัและโอกาสการพฒันาในอนาคตของท้องถ่ิน ดว้ย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ 
S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๒) 1.81 

(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชงิ
พื้นที่ มีการน าเสนอปญัหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมุติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไข
ปัญหา การก าหนดวัตถปุระสงคเ์พื่อแก้ไขปัญหา 

(๒) 1.56 

(๘) สรุปผลการด าเนนิงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น 
สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบตัิ
ในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(๑) 1.00 

(๙) ผลทีไ่ด้รับจากการด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-
๒๕๖๐ เช่นผลทีไ่ด้รับ/ผลทีส่ าคญั ผลกระทบ และสรปุปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

(๑) 1.00 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
๓.๒ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ 
เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเดน็
กลยุทธ ์
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อง
โยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
๓.๑๐ ผลผลิต/
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๕ 
(๑๐) 

59.69 
9.06 

สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 9.19 

สอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราช
กาลแผ่นดนิ นโยบาย/ยทุธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) 9.44 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชดัเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพนัธ์กับโครงการ
พัฒนา 

(๕) 4.31 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภากิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรอืแสดงให้เห็น
ถึงความชัดเจนในสิ่งทีจ่ะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นัน้ 

(๕) 4.56 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกล
ยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึง่สิ่งใดที่ชดัเจน 

(๕) 4.56 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
น าไปสูผ่ลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์ 

(๕) 4.50 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุง่หมายใน
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี โดย
ระบุแผนงานและความเชื่องโยงดังกล่าว 

(๕) 4.63 

ความเชื่องโยงองค์รวมทีน่ าไปสูก่ารพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจงัหวัด 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) 4.69 

ผลผลติ/โครงการ เปน็ผลผลิตทีเ่ป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เปน็ชดุกลุ่ม หรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นตน้ เพื่อน าไปสู่การจัดท า โครงการ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(๕) 4.75 

รวมคะแนน ๑๐๐ 91.19 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2   :  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   ความสอดคล้องของโครงการเพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 –2564 คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2   :  การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง 
                      กับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้  4    . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ เพ่ือความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์ 
 

100 92.58 

ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ของเทศบาลต าบลแวงใหญ ่
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

๑๐ 9.63 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบัตใินเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใชว้ัดผลในเชิงปริมาณ
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่ง
เองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปา้หมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการ
จริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนทีไ่ม่สามารถด าเนนิการได้มี
จ านวนเท่าไรสามารถอธิบายไดต้ามหลักประสทิธิภาพ 
(Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหนา้ที่ทีไ่ด้
ก าหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่

๑๐ 9.19 
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ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด ้
๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ 
ปีไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
 งานต่างๆ ท่ีด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพ่ึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครภุณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative) 

๑๐ 9.31 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีพิ้นท่ีติดตอ่กัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy Plan:LSEP)  

๑๐ 9.69 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลตุามวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมคีวามชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่าน 

60 
(๕) 

54.76 
4.69 

๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
 
 

มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (clear objective) โครงการที่ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชดัเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
แล้วเข้าใจได้ว่าสภาพที่อยากใหเ้กิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่
ต้องไปให้ถึง 

(5) 4.81 
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๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมาย
คืออะไร มีผลผลิตอยา่งไร กลุ่มเป้าหมาย พืน้ที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4.25 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสรมิสร้างศักยภาพคน (๔) การสรา้ง
โอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) 
 
 
 
 
 

4.69 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยดึวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่
ปฏิบัติให้เกดิผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจงัใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธ์ิ
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศกัยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓)  
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ืองโยง 
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 (๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.81 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เชน่ (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภณัฑไ์ปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอตุสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค ์นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทยีบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 4.38 
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๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไมส่ามารถแยกส่วนใด
สว่นหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปดว้ยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) 4.81 

๕.๘ โครงการแกไ้ขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได ้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหลง่น้ า) (LSEP) 

(๕) 4.38 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวธิีการงบประมาณ 
 
 
 
 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมีประสทิธิภาพ (Effciency) (๓) ความ
มีประสิทธผิล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) 
(๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 4.75 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่อง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า
หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่าย
ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาที่
ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(๕) 4.38 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสทิธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสทิธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงคท์ี่เกิดที่สิ่งทีไ่ด้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

(๕) 4.31 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 
ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้
และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) 
วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุ สอดคล้องกับความเป็น

(๕) 4.50 
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ปงีบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดอืนเมษายน ๒๕๖๑) หนา้ ๓๐ 
 

             
 

จริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
รวมคะแนน 100 92.58 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3  :  การด าเนินโครงการ  

เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๙๐    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๘๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๗๐  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๖๐  ได้  ๒  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป  ได้  ๑  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   ได้  ๐  คะแนน 

 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3  :  การด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๐  . 

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖1 –๒๕๖4  
(เฉพาะปี 2561) 

153 28.44 - 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  

๙0 58.82 - 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (เฉพาะ
โครงการที่ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 
2560 – เมษายน 2561) 

 
70 

 
77.77 

- 

ผลการด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖1 (รอบเดือนเมษายน 2561 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 
2561)   

 
31 

 
44.28 

- 

หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1) 

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4  

จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4 

ยุทธศาสตร์ โครงการที่บรรจุ งบประมาณ 

๑) การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 174 64,652,960 
๒) การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความม่ันคงและ 44 ๑,815,๐๐๐ 
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แข่งขันได้ 

๓)  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 187 180,062,๐๐๐ 

๔) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 43 ๑7,377,๐๐๐ 

๕) การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 90 12,119,880 

รวม 538 ๒76,026,84๐ 

 

จ านวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4 
(แยกรายปี) 

 ปีงบประมาณ  ๒๕๖1 ปีงบประมาณ   ๒๕๖2 ปีงบประมาณ ๒๕๖3 ปีงบประมาณ ๒๕๖4 รวม 

ยุทธศาสตร ์
จ า 

นวน 
งบ 

จ า  
นวน 

งบ 
จ า 

นวน 
งบ 

จ า 
นวน 

งบ 
จ า 

นวน 
งบ 

 
โครง 
การ 

ประมาณ 
โครง  
การ 

ประมาณ 
โครง 
การ 

ประมาณ 
โครง
การ 

ประมาณ 
โครง
การ 

ประมาณ 

1)  การพัฒนา
คนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

42 16,419,1๙๐ 46 19,281,5๙๐ 41 17,060,5๙๐ 43 19,616,590 
 

174 
 

64,652,960 

2) การพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนให้มีความ
มั่นคงและแข่งขันได้ 

๑4 565,๐๐๐ ๑๒ ๔8๐,๐๐๐ ๑0 ๔3๐,๐๐๐ 8 340,๐๐๐ 
 

44 
 

1,815,000 

3)  การพัฒนา
เมืองและชุมชน
น่าอยู ่

50 35,310,๐๐๐ 63 43,014,๐๐๐ ๔0 35,323,๐๐๐ 34 34,531,๐๐๐ 
 

187 
 

180,062,000 

4) การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10 6,086,๐๐๐ ๑๒ ๑,๙6๐,๐๐๐ ๑3 9,041,๐๐๐ 8 290,๐๐๐ 

 
 

43 

 
 

17,377,000 

5) การ
พัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

35 3,543,920 19 ๑,853,๕๒๐ ๑8 1,453,๕๒๐ 18 1,๔๔5,00๐ 
 

90 
 

12,119,880 

รวม 153 62,204,110 ๑52 66,589,1๑๐ ๑22 63,308,1๑๐ 111 56,222,590 
 

538 
 

276,026,840 

 

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง 

(ช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 
2561 - 2564 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

เพ่ือด าเนินการ
ในช่วง(เดือน

โครงการที่
ด าเนินการ

จริง 

คิดเป็นร้อยละ 
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  
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 ตุลาคม 2560 
– เดือนมีนาคม 

2561 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 42 27 20 47.62 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิในระดับชุมชน
ให้มีความมั่นคงและแข่งขันได ้

10 2 0 0.00 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 50 16 4 8.00 
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

10 ๕ 1 10.00 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารภาครัฐ 31 ๒0 6 19.35 
รวม 153 70 31 20.26 

 

จากการติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน 2561 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561)  พบว่า เทศบาลต าบลแวงใหญ่ บรรจุโครงการไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ห้วงปี ๒๕๖1 ไว้ทั้งสิ้น 153 โครงการ น ามาตั้งงบประมาณในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 90 โครงการ ก าหนดด าเนินงานในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือน
มีนาคม 2561 ทั้งสิ้น 70 โครงการ สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จจ านวน 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.26 
ของจ านวนโครงการทั้งหมดที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ห้วงปี ๒๕๖1 และมีโครงการที่
ไม่ได้ด าเนินการจ านวนทั้งสิ้น  39 โครงการ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  (๑) โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร (ครู/ผู้ดูแลเด็ก) งบประมาณ 10,000 บาท 
  (2) โครงการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับอนุบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
แวงใหญ่ (บ้านหนองกระรอก) และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแวงใหญ่ งบประมาณ 3๐,๐๐๐ บาท 
  (3) โครงการเลปโตสไปโรซีส งบประมาณ 5,000 บาท 
  (4) โครงการป้องกันโรคอุจจาระร่วง  งบประมาณ 5,000 บาท 
  (5) โครงการป้องกันโรคไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ 2009 งบประมาณ 5,000 บาท 
  (6) โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในเขตเทศบาล งบประมาณ 20,000 บาท 
  (7) โครงการล้างตลาดสดเทศบาล งบประมาณ 10,000 บาท 
  (8) โครงการจัดระบบบริการการแพทย์ก่อนถึงโรงพยาบาลของหน่วยกู้ชีพเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
งบประมาณ 30,000 บาท 
  (9) โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ งบประมาณ 80,000 บาท 
  (10) โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านที่อยู่อาศัย งบประมาณ 100,000 บาท 
  (11) โครงการสร้างความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ งบประมาณ 20,000 บาท 
  (12) โครงการจัดท าข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนเทศบาลต าบลแวงใหญ่ จ านวน ๒0,๐๐๐ บาท 
  (13) โครงการจัดงานวันรัฐพิธีในวันส าคัญ (เงินอุดหนุน) งบประมาณ 10,000 บาท 
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  (14) โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานกาชาดประเพณีผูกเสี่ยวอ าเภอแวงใหญ่ (เงินอุดหนุน) 
งบประมาณ 20,000 บาท 
  (15) โครงการศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V. อ าเภอแวงใหญ่ 
(เงินอุดหนุน) งบประมาณ 20,000 บาท 
  (16) โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแวงใหญ่ งบประมาณ 1,372,000 
บาท 
  (17) โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแวงใหญ่
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแวงใหญ่ งบประมาณ 113,900 บาท 
  (18) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการเกษตร งบประมาณ 40,000 บาท 
  (19) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร งบประมาณ 
20,000 บาท 
  (20) โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ถนนชูเจริญ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 1,131,000 บาท 
  (21) โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้านพ่อเฉลิมเกียรติ ฟูมเฟือย ถึงบ้านแม่ไพยนต์ สาชิต 
งบประมาณ 489,000 บาท 
  (22) โครงการวางท่อระบายน้ าถนน รพช.3030 ช่วงสามแยกถนน รพช.3030 ตัดกับถนน
สารพัดถึงสี่แยกถนน รพช.ตัดกับถนนประชาราษฎร์บ ารุง งบประมาณ 633,000 บาท 
  (23) โครงการคัดเลือกและฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. เทศบาลต าบลแวงใหญ่ งบประมาณ 
100,000 บาท 
  (24) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด งบประมาณ 50,000 บาท 
  (25) โครงการฝึกอบรมดับเพลิงในสถานศึกษาและชุมชน งบประมาณ 20,000 บาท 
  (26) โครงการรณรงค์ป้องกันขับขี่ปลอดภัย งบประมาณ 20,000 บาท 
  (27) โครงการปรับปรุงหลังคาตลาดสดเทศบาลต าบลแวงใหญ่ งบประมาณ 270 ,000 บาท

  (28) โครงการปรับปรุงบ่อดักไขมัน ณ ตลาดสดเทศบาลต าบลแวงใหญ่ งบประมาณ 37 ,000 
บาท 
  (29) โครงการขุด ไถ กลบขยะมูลฝอย งบประมาณ 70,000 บาท 
  (30) โครงการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนชุมชน งบประมาณ 30,000 บาท 
  (31) โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และสนับสนุนการเลือกตั้ง
ระดับชาติ งบประมาณ 260,000 บาท 
  (32) โครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน งบประมาณ 5,000 บาท 
  (33) โครงการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจภาษาเกี่ยวกับอาเซียน งบประมาณ 40 ,000 
บาท 
  (34) โครงการส ารวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณ 100 ,000 
บาท 
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  (35) โครงการจัดท าป้ายเทศบาลต าบลแวงใหญ่ งบประมาณ 60,000 บาท 
  (36) โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างอ าเภอแวงใหญ่ (เงินอุดหนุน) งบประมาณ 
30,000 บาท 
  (37) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการศูนย์บริการร่วม (One stop service) 
เทศบาลต าบลแวงใหญ่  งบประมาณ 15,000 บาท  
  (38) โครงการติดตั้งระบบและปรับปรุงโปรแกรมการให้บริการศูนย์บริการร่วม (One stop 
service) เทศบาลต าบลแวงใหญ่  งบประมาณ 15,000 บาท 
  (39) โครงการปรับปรุงชื่อป้ายเทศบาลต าบลแวงใหญ่เป็นสองภาษา งบประมาณ 100 ,000 
บาท 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบปกติและงบเงินสะสม 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม ผลการเบิกจ่าย 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1)  การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

      12,348,980 70.51 
- - 

5,094,800 41.25 

2) การพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนให้มีความ
มั่นคงและแข่งขันได้ 

60,000 10.62 

- - 

0.00 0.00 

3)  การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

3,775,000 10.66 
 

14,023,000 
 

 
39.61 1,014,692.88 5.70 

4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

170,000 2.77 
- - 

20,000 11.76 

5) การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

1,285,000 33.34 
- - 

420,955.25 43.41 

รวม 17,638,980 27.79 14,023,000 22.09 6,550,448.13 36.80 
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ส่วนที่ ๔ 
 

 

 

 

๑.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)   

๑.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 
2564  (๕  คะแนน)  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ. 2561 – 2564 ได้  4  คะแนน  จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 ๑.2  ผลการประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 

(๑)  ตัวบ่งชี้ที่  2  :  การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ได้  4  คะแนน  จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

๑.3  ผลการด าเนินโครงการ 
(๑)  ตัวบ่งชี้ที่  3  :  การด าเนินงานตามโครงการ ได้  ๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม  ๕ คะแนน 

๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 ๒.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

เทศบาลมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พ้ืนที่  ประชาชน
สามารถติดต่อได้สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คืออยู่ไกลจากจังหวัด  บริการทาง
ภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด  การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยัง
ไม่สามารถด าเนินการได้  การจราจรของถนนบางสายมีรถเป็นจ านวนมากท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

๒.๒  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
เทศบาลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ 

ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน  ยึดยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  อากาศบริสุทธิ์  ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ คนในวัยท างาน   คนหนุ่มสาว
อพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร
เพียงอย่างเดียวท าให้ขาดรายได้  เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง  ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพ่ือจ้างแรงงานในท้องถิ่น 

๓.  ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน  
ปัญหา 
(๑)  ช่วงฤดูแล้งน้ าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ 
(๒)  เทศบาลไม่มีแม่น้ าไหลผ่าน   
(๓)  เทศบาลมีที่กักเก็บน้ าไม่เพียงพอ 

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖1  

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) 
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อุปสรรค 
 (1)  เทศบาลยังไม่สามารถเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ าได้    
ข้อเสนอแนะ  
(๑)  เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพ่ิมจ านวนสระกักเก็บน้ า 
(๒)  เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ า 

๔.  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
 เทศบาลต าบลแวงใหญ่  มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ห้วงปี   

๒๕๖1 ทั้งสิ้น  153 โครงการ  น ามาตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการจ านวน 90 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.82
น าไปด าเนินการและปฏิบัติได้จริงในรอบเดือนเมษายน จ านวน   31 โครงการ  จากโครงการที่จะด าเนินการ
ทั้งหมด 70 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  44.28  มีโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการในรอบเดือนเมษายน 2561 
จ านวน 39 โครงการ 

จากผลการประเมินพบว่า  ในรอบเดือนเมษายน 2561 ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
แวงใหญ่ มีการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติและด าเนินการแล้วเสร็จจริงยังไม่ประสบผลส าเร็จ  เนื่องจากเทศบาล
ด าเนินการแล้วเสร็จเพียงร้อยละ  44.28  ซึ่งสาเหตุที่น าโครงการในแผนพัฒนาฯ ไปปฏิบัติได้น้อยเกิดจากเกิด
จากปัญหา และอุปสรรค ดังนี้ 

ปัญหา 
1.  เทศบาลไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ในรอบเดือนเมษายน 

2561 ได้ถึงร้อยละ ๙๐  ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 
2.  เทศบาลไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ 

อุปสรรค 
๑.  ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จ  

ข้อเสนอแนะ 
  1. ในส่วนของโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการซึ่งในปี ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน 2561 จะเห็นได้
ว่ามีจ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑๑  จึงให้หาเหตุผลว่าท าไมถึง
ไม่ได้ด าเนินการ 

2. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ 
สามารถด าเนินการไดต้ามแผนที่ก าหนดไว้ 

3. ทุกส่วนราชการ ควรให้ความส าคัญกับการวางแผนให้มากขึ้น และด าเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมทั้งเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่ก าหนดเอาไว้แผนพัฒนาและแผนการด าเนินงานให้มากกว่าร้อยละ ๙๐  
ขึ้นไป  เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด   
  4.  ทุกส านัก/กอง  ควรถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙  รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด  เพื่อให้การท างานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
 

 
 


