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รายงานผลการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   
เทศบาลต าบลท่ายาง 

.................................................. 
ส่วนที่ 1 บทน า 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลต าบลท่ายาง ในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
จัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้
เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากร
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่
สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนได ้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์
หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน า
ข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน ให้
ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล 
คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไป
แล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่
ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร 
น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูล
ย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

2.๑ เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  

2.๒ เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  



๒ 
 

2.๓ เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลท่ายางและแก้ไขได้ตรงกับปัญหา
ที่เกิดขึ้น  

2.๔ เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

     3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนท่ี ๑  
แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๘ ดังนี้  
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสามคน  
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน  
๓) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน  
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จ านวนสองคน  
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน  
    โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท า

หน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  

ขั้นตอนที ่๒  
(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ขั้นตอนที ่3  
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่ายาง ต่อสภาเทศบาล

ต าบลท่ายาง และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลท่ายาง พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่ายาง ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

3. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
แบบที ่๑ แบบประเมินคุณภาพยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ 2 แบบประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น  
แบบที่ 3 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) 

http://www.dla.go.th/
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4. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลท่ายางใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลาย

แนวทาง ดังนี้  
4.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลต าบลท่ายาง สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า

กิจกรรมใดได้ใช้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม ่ 

4.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของ
ส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  

4.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด
ที่ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 

ส่วนที่ 2  การติดตามประเมินผล 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 

เทศบาลต าบลท่ายาง  ได้บริหารราชการภายใต้วิสัยทัศน์  “  เทศบาลต าบลท่ายาง เป็นเมืองน่าอยู่     
ชุมชนเข้มแขง็   มีการบริหารจัดการที่ดี  บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม ”   และมีพันธกิจ  ดังนี้ 

(๑) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลให้มีความสะดวก ปลอดภัย 
(๒) จดัให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า ขยายเขตไฟฟ้า ประปา  ให้ครอบคลุมทั่วถึง 

ทั้งเขตเทศบาล 
(๓) ผลักดันให้มีการใช้ผังเมืองเทศบาล และกฎหมายควบคุมอาคารอย่างเป็นรูปธรรม 
(๔) จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริม สนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ในการเรียนการสอน 

ให้ทนัสมัยและพอเพียง 
(๕) พัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ คุณธรรม จริยธรรม สุขอนามัย สร้างชุมชนเข้มแข็ง  

และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม 
(๖) รณรงค์ให้ความรู้ และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด 
(๗) เสริมสร้างความมั่นคง การจัดระเบียบชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๘) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการเล่นกีฬา /หรืออุปกรณ์การกีฬา 
(๙) ส่งเสรมิ สนับสนุน ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรม 

ท้องถิ่น 
(๑๐) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 

พ่ึงตนเอง 
  

(๑๑) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างอาชีพโดยการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

(๑๒) จัดให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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(๑๓) จัดให้มีการจัดการคัดแยกขยะ การรีไซเคิล และการรับซื้อขยะจากประชาชน  
(๑๔) รณรงค์ เผยแพร่ ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับหลักการปกครองตามระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 
(๑๕) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
(๑๖) จัดให้มีการจัดเวทีประชาคมเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๑๗) จดัให้มเีครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  
(๑๘) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ได้มีการพัฒนา 

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน  

  โดยก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1  พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่าง 
ทั่วถึง 

1.2  พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
1.3  ผลักดันให้มีการใช้ผังเมืองรวมเทศบาล และการใช้กฎหมายควบคุมอาคารเป็นกรอบและ 

แนวทางในการพัฒนาด้านกายภาพ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม 
2.1   พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เด็กและเยาวชน 
2.2   สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงผู้สูงอายุ 

ผู้ด้อยโอกาส ให้ครอบคลุมทั้งด้านกาย จิต ปัญญา พัฒนาสถานที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ และส่งเสริม สนับสนุนการ
บริหาร จัดการแพทย์แผนไทย 

๒.๓  ป้องกัน  และแก้ไข้ปัญหายาเสพติด 
๒.๔  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความม่ันคง ส่งเสริมให้มีการจัด 

ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๒.๕  ส่งเสริมการท่องเทีย่ว สนับสนุนการกีฬา ลานกิจกรรมและ/หรืออุปกรณ์ 

ส าหรับการออกก าลังกาย 
๒.๖  ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น การด ารงชีวิตตามวิถีไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๗  สร้างความเข้มแข็งชุมชน สนับสนุนการด าเนินงานของแผนชุมชนร่วมกับท้องถิ่น  

ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน และให้ประชาชนมีบทบาทในการร่วมพัฒนา 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
3.1  ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสหกรณ์ ลานค้าชุมชน กระตุ้นให้เกิดการ 

กระจายรายได้ และเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
๔.๑  รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างจิตส านึกเก่ียวกับการบริโภคท่ียั่งยืน และ 

ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การฟ้ืนฟู การอนุรักษ์เ พ่ือลดมลพิษและควบคุม
กิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๒  เพ่ิมประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ การรีไซเคิล และสนับสนุน 
ให้มีระบบเก็บขนและก าจัดขยะแบบรวมศูนย์ 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๕.๑  รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๕.๒  บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพ่ือให้ความรู้ประชาชนในท้องถิ่น 
๕.๓  พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณที่สนองตอบ 

ความต้องการของชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รวมทั้งสนับสนุนให้มีการติดตามและประเมินผล 
๕.๔  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส และสนับสนุนการใช้ 

ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า 
   ๕.๕  พัฒนาศักยภาพขององค์กร บุคลากร อย่างสม่ าเสมอและการเตรียมความพร้อม
เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  1.2 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ 

จากการติดตามผลการด าเนินงานตามแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ ประเมินผลการ
ด าเนินงานได้ว่า เทศบาลต าบลท่ายางได้ด าเนินการพัฒนาเทศบาลตามแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และตามงบประมาณที่ตั้งไว้ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 256๓ แต่ไม่
ครบถ้วนทั้งหมดตามที่วางแผนและตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 256๓ แต่
ทั้งนี้โครงการกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ด าเนินโครงการไปแล้วได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา ทั้งด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านคนและสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และด้านการบริหาร  บัดนี้ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีข้อเสนอแนะร่วมกัน ดังนี้ 

  การติดตามผลสัมฤทธิ์ในการใช้จ่ายงบประมาณ 

  1.  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ที่บรรจุในปี 256๓  จ านวน 1๗4 
โครงการ  น ามาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จ านวน  ๗๘  โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๒ %     
  2.  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ที่น ามาด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๓  จ านวน  7๘ โครงการ  สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 256๓ จ านวน ๕๕ 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๑ % 

  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

๑. ถนนสายทุ่งใหญ่ - หลักช้าง คุณภาพของงานไม่เรียบร้อย ผิวถนนไม่เรียบ บางจุดเริ่มมีรอย 
แตกร้าว  

๒. เทศบาลควรแก้ปัญหาเรื่องน้ าท่วมให้ตรงจุด โดยการส ารวจคูระบายน้ าทั้งหมดในเขต 
เทศบาลแล้วท าการขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ า 

๓. เทศบาลควรควบคุมการถมดินของประชาชนไม่ให้ปิดขวางทางระบายน้ า 
๔. การบันทึกข้อมูลด้านการเบิกจ่ายในระบบ e – plan ยังไม่ครบถ้วน 100 % จึงควร 

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.256๓ 

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2.1 การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ 
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การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ใช้แนวทางการ
ประเมินผลตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 

2.2 การติดตามประเมินผลโครงการ 

การติดตามประเมินผลโครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ใช้แนวทางการ 
ประเมินผลตามหนังสือสั่ งการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 

2.3 กรอบแนวทางในการติดตามประเมินผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่ายาง 
ประกอบด้วย 

 (๑) นายเชื้อชาย  มงคลหล้า  ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษา) ประธานกรรมการ 
(๒) นางสาวฐิติมา  ว่องศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ายาง   กรรมการ 
(๓) นายพงพันธ์  แซ่อุ้ย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ายาง  กรรมการ 
(๔) นายนันทรัตน  ช่วยคุ้ม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ายาง   กรรมการ 
(๕) นางจงจิต  หมีรักษา  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 

    (ผู้แทนชุมชนโคกว่าน) 
(๖) นายทนงชัย  เพชรช่วย  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 

    (ผู้แทนชุมชนวัดควนสระบัว) 
(๗) นายประภาส  ปาติปาเลท  ผู้แทนภาคราชการ   กรรมการ 
     (เกษตรอ าเภอทุ่งใหญ่) 
(๘) นางกิ้มตั้น  ศรีชาย  ผู้แทนภาคราชการ   กรรมการ 
     (พัฒนากรอ าเภอทุ่งใหญ่) 
(๙) นายวีรศักดิ์  ตรีโชติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านศาสนาและวัฒนธรรม) กรรมการ 
(๑๐) นายจักราวุธ  แคล้วอาวุธ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข  กรรมการ 
(๑๑) นางสาวปวีณา  พัฒนะจ ารูญ ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ/เลขาฯ 

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ตามระเบียบข้างต้น             
ข้อ  ๒๙ ดังนี้ 

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

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิน่ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้
ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่ายางได้ประชุมเพ่ือก าหนดแนว 
ทางการติดตามและประเมินผลในคราวประชุม วันที่  ๑๖  ตุลาคม 2563 ดังนี้ 

1. ให้จัดเตรียมเอกสารในการติดตามประเมินผลแผนโดยท าเป็นสรุปแต่ละโครงการพร้อม 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการทั้งก่อนและหลังการด าเนินโครงการโดยแยกเป็นยุทธศาสตร์  

2. ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่ละกอง/ฝ่าย เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการในส่วน 
ที่เก่ียวขอ้งหากมีข้อซักถามจากกรรมการ  
  2.4 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 

แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  300  คะแนน  ดังนี้ 
 (๑)  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
               ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการก าหนดยุทธศาสตร์ ( 25  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพยุทธศาสตร์ (100  คะแนน)      
ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (2๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (100  คะแนน)    

(2)  การน าแผนไปปฏิบัติ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ (2๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (2๕  คะแนน) 

๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี  คะแนนเต็ม  ๓๐0  คะแนน  ดังนี้ 
คะแนน  250 - ๓๐0  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  200 - ๒๕0   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า  ๒๐0      =  ต้องปรบัปรุง 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑   :  ขั้นตอนการก าหนดยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขัน้ตอน  คะแนนเต็ม  2๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได ้ 2๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขัน้ตอน     ได้  23  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน   ได้  20  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ : ขั้นตอนการก าหนดยุทธศาสตร์ 
คะแนนเต็ม   25    
คะแนนที่ได้         . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วน  
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ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และ
ประเด็นที่ เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และ
แนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานใน
การพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และขอ้มูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  

2 คณะกรรมการมีการรวบรวมปัญหา ความต้องการ มาวิเคราะห์ในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ 

 

3 คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา    
๔ คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ 

และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

 

๕ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา  
๖ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น  
๗ มีการพิจารณาโครงการที่เกินศักยภาพของแผนชุมชนมาก าหนด

เป้าหมายในการพัฒนา 
 

๘ มีการก าหนดความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการก าหนดยุทธศาสตร์  

๑๐ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาในการก าหนดยุทธศาสตร์  
มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒   :  คุณภาพยทุธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเตม็ 100 คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒   :  คุณภาพยุทธศาตร์ 

คะแนนเต็ม   100    
คะแนนที่ได้      . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 
 

การประเมินคุณภาพ 
ของยุทธศาสตร์ 

๑๐๐  คะแนน  

 
 
 



๙ 
 

 
 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท์ี่ควรไดเ้พื่อให้เกอดความสอดคลอ้งและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิน่ขององค์กร  
            ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพเช่นที่ตั้งของ
หมู่บ้ าน/ชุมชน/ต าบลลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่ งน้ าลักษณะของไม้ /ป่ า ไม้  ฯลฯ ด้ าน
การเมือง/การปกคลอง เช่น เขตการปกคลอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 

(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร 
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร และ ช่วง
อายุและจ้านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

 (3 )  ข้ อ มู ล เกี่ ย ว กับสภาพท า ง สั งคม  เช่ น 
การศึกษาสาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด 
การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การ ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ 
ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่นการเกษตร 
การประมง  การปศุสั ตว์  ก ารบริการ  การ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่ น 

(2)  

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
3.1ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
3.5 กลยุทธ์ (5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 



๑๐ 
 

(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

 

(2) 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า 
ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมราช 
ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ 
และการด าเนินการ ประชุมประชาคมท้องถิ่น 
โดยใช้กระบวนการร่วมคิดร่วมท า ร่วม ตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา  
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส า
หลับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 

(5) 

 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะ และการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3)  การวิ เคราะห์สั งคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษาสาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

 

 (5) การวิ เคราะห์ สิ่ งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว 
ธรรมชาติ ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนา 

(3)  

(6) การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
ที่อาจส่งผลต่อการน าเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง) Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat(อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม

60  



๑๑ 
 

ท้องถิ่น ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Thailand 4.0 

(10) 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคมเศรษฐกิจ
สิง่แวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด 
และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดนิ 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี และ 
Thailand  4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน ์ วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กบัโครงการพฒันา
ท้องถิ่น 

(5)  

3.5 กลยุทธ ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้อง
ท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยทุธ ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้อง และสนับสนุนต่อกลยุทธ์จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่
จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต
ก าหมดจุดมุ่ งหมายในเรื่ องไดเรื่องหนึ่ งหรือ
แผนงานที่ เกิ ดจากเป้าประสงค์  ตัวชี้ วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่ น ในแผนพัฒนาท้องถิ่ นสี่ ปี  โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้ อ งถิ่ นที่ เ ก อดผลผลิ ต / โ ร งก ารจ ากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 



๑๒ 
 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  2๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  2๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  23  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขัน้ตอน   ได้  20  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถงึ ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คะแนนเต็ม   2๕    
คะแนนที่ได้      . 

 

ล าดับที่ 
 

การด าเนินการ 
มีการด าเนินการ 

(ใส่เครื่องหมาย ) 
๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

2 มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมทราบอย่างทั่วถึง  
๓ มีการมอบหมายเจา้หน้าทีร่บัผิดชอบแต่ละชุมชนอย่างชัดเจน  
๔ มีการเสนอโครงการจากทีป่ระชาคมท้องถิ่น  
๕ มีการสรุปปัญหา ความต้องการ จากเวทีประชาคม   
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนพัฒนา  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62  
มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 

ผลการตดิตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้      . 

แผนพฒันา การตดิตามและประเมิน คะแนนประเมนิ คะแนนที่ได ้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

การตดิตามและประเมินผลโครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้อง

100  คะแนน  



๑๓ 
 

ของยุทธศาสตร์และโครงการ 

 
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ประกอบด้วย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 10 
4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 10 
5.โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
5.1ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
5.2ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกบัโครงการ (5) 
5.3เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
5.4โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
5.5เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

(5) 

5.6โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
5.7โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
5.8โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งมี 
ยั่งยืน 

(5) 

5.9งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
5.10มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
5.11มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

(5) 

5.12ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 
รวมคะแนน 100 

 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเลื่องการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร     
ปกคลองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เ ป็ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ก ร อ บ ก า ร จั ด ท า
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะSWOT Analysis/Demand 
(DemandAnalysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการเคราะห์ศักยภาพด้วน
เศรษฐกิจม, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1)การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย

10  
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เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหมดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่สามารถ
อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิ เคาระห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
(lmpact)  โครงการที่ด า เนินการในเชิ ง
ปริมาณ (Quantitative) 

3.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ใรเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มา
ใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการในพิ้นที่นั้น ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่ งของ วัสดุครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวรสามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วย 

2) วิ เคาระห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
(lmpact)  โครงการที่ด า เนินการในเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative) 

10  

4.แผนงานและยุทธศาสตร์พัฒนา  1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากดา้น
ต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SMOT 
Analysis/Demand(Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (lntegration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่
ติดต่อกัน 

2)วิเคราะะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ  

10  

5.โครงการพัฒนาประกอบด้วย 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่ ก าหนดไว้  ชื่ อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 

(5) 
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5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครง มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) 
โ ค ร ง ก า รต้ อ ง ก า ห น ด วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธี
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้ เกิดขึ้นในอนาคตเป็น
ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุจ านวนเท่าไรกลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงกานี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อไร ใคร
คือกลุ่ ม เป้ าหมายของโครงการ ห าก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่า ใครคือกลุ่ม เป้ าหมายหลัก  ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่งคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติมโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่งคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
โดย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจเพียง (2) 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3)ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(4) ยึด เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา 
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง 
(2)การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ 
(3)การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง 
(5 )ก า รสร้ า งคว าม เจริญ เติ ม โ ตทา ง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อม 
( 6 ) ก า รบ ริ ห า ร ร า ช ก า ร แ ผ่ น ดิ น ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

(5)  
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5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับ เปลี่ ยนโครงสร้ า ง เศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น (1)เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ไปสู่สินค้า เชิงวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จ า ก ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทค โนโลยี คว าม คิดสร้ า งส ร ร ค์ และ
นวัตกรรม 
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า 
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้ า ง ส ร ร ค์ น วั ต ก ร รม วิ ท ย า ศ า สต ร์  
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ  เช่น  
ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ  สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป็นการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้น  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด  ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่ ว นหนึ่ ง ออ กจากกั น ได้  นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เ ชื่ อ ต่ อ ห รื อ เ ดิ น ท า ง ไ ป ด้ ว ย กั น กั บ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการด าเนินการภายในพื้นฐาน
ความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเอง
หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอด
และขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่งคง มั่งค่ัง ยั่ งยืน 
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านงึถึง
หลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ 
(1)ความประหยัด (E c o n o m y) 
(2) ความมีประสิทธิภาพ (E f f i c i en cy) 
(3) ความมีประสิทธิผล(Effect iveness) 
(4) ความยุธธิรรม (E q u i t y) 
(5) ความโปร่งใส (T r a n s p a r e n c y) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้อง
ให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มี
ความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่า
ร้อยละห้าของการน าไปตั้ งงบประมาณ

(5)  
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ตัวบ่งชีท้ี ่ ๕  :  การด าเนนิโครงการ  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  2๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน ( 8 ขัน้ตอน)   ได้  2๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ 6 – 7  ขั้นตอน     ได้  23  คะแนน 
  มีการด าเนินการ 4 – 5  ขั้นตอน   ได้  20  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง 5  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

 
 
 

 
 
ชื่อโครงการ : ............................................................ ............................................................... ................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล .................................................ต าแหน่ง .............................................. 

รายจ่ายใน  ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเงิน
สะสม  หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่นๆ 

5.11 มีความก าหมดตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

มี ก า รก า หนดดั ชนี ชี้ วั ด ผล งาน  ( Key 
Performancelndicator : EPI) ได้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจการก าหนดร้อย
ล ะ  ก า ร ก า ห น ดอั น เ กิ ด จ า ก ผลข อ ง
วัตถุประสง ค์ที่ เ กิ ดที่ สิ่ งที่ ไ ด้ รั บ  (ก าร
คาดการณ์  คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่รับเป็นสิ่ งที่ เกิดขึ้นได้จ ริงจากการ
ด าเนนิการตามโครงการพัฒนาซ่ึงสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  การได้ผลหรือผลที่
เกอดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่ า วั ตถุประสง ค์   ซ่ึ งการ เขี ยน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
( 1 ) มี ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ แ ล ะ มี ค ว า ม
เฉพาะเจาะจงในการด า เนินงานตาม
โครงการ 
( 2 ) วั ต แ ล ะ ป ร ะ ม า ณ ผ ล ร ะ ดั บ ข อ ง
ความส าเร็จได้ 
(3)ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่ สุดและสามารถ
ปฏิบัติได ้
(4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวม 100  

แบบตัวบ่งช้ีการปฏบิัติงานรายโครงการ 
(การตดิตามและประเมนิผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

 



๑๘ 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ........................................................................................................ ........................... 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจาก
แผนชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการ

ด าเนินงาน 
  

๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึน้ได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

 เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   ไม่มีผลกระทบเลย  คะแนนเต็ม  2๕  คะแนน 
  ไม่มีผลกระทบเลย ได้  2๕  คะแนน 
  มีผลกระทบ ร้อยละ 5 ของโครงการทั้งหมด    ได้  23  คะแนน 
  มีผลกระทบ ร้อยละ 10 ของโครงการทั้งหมด    ได้  20  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกว่าร้อยละ 10 ของโครงการทั้งหมด   ไม่ได้คะแนน 
 

ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) มี ไมมี่ 
1 มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ............................................................... 
................................................................................................... 

  

 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 
 
 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑   :  ขั้นตอนการก าหนดยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  2๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  2๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  23  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน   ได้  20  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ : ขั้นตอนการก าหนดยุทธศาสตร์ 
คะแนนเต็ม   25    
คะแนนที่ได้   25     
. 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และ
ประเด็นที่ เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และ
แนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานใน
การพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 คณะกรรมการมีการรวบรวมปัญหา ความต้องการ มาวิเคราะห์ในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ 

 

3 คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา    
๔ คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ 

และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

 

๕ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา  
๖ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น  
๗ มีการพิจารณาโครงการที่เกินศักยภาพของแผนชุมชนมาก าหนด  



๒๐ 
 

เป้าหมายในการพัฒนา 
๘ มีการก าหนดความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการก าหนดยุทธศาสตร์  

๑๐ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาในการก าหนดยุทธศาสตร์  
มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒   :  คุณภาพยุทธศาสตร ์
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒   :  คุณภาพยุทธศาตร ์

คะแนนเต็ม   100    
คะแนนที่ได้ 85.40   

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 
 

การประเมินคุณภาพ 
ของยุทธศาสตร์ 

๑๐๐  คะแนน 85.40 

 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 17.70 
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 16.10 
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 51.60 
3.1ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 8.60 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 8.80 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 8.60 
3.4 วิสัยทัศน์ (5) 4 
3.5 กลยุทธ์ (5) 4.20 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4.30 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4.30 
3.8 แผนงาน (5) 4.40 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.40 

รวมคะแนน 100 85.40 



๒๑ 
 

 
 

2. ผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓   :  ขัน้ตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  2๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  2๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  23  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  20  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คะแนนเต็ม   2๕    
คะแนนที่ได้   25    

 

ล าดับที่ 
 

การด าเนินการ 
มีการด าเนินการ 

(ใส่เครื่องหมาย ) 
๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

2 มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมทราบอย่างทั่วถึง  
๓ มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแตล่ะชุมชนอย่างชัดเจน  
๔ มีการเสนอโครงการจากทีป่ระชาคมท้องถิ่น  
๕ มีการสรุปปัญหา ความต้องการ จากเวทีประชาคม   
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจดัท าร่างแผนพฒันา  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62  
มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 
 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี 

คะแนนเต็ม   100    
คะแนนที่ได้ 90.60 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพฒันาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – 
๒๕๖5) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
และโครงการ 

100  คะแนน 90.60 

 
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ประกอบด้วย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8.80 
2.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9 
3.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 10 9.20 
4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 10 9.20 
5.โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 54.40 
5.1ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 4.20 
5.2ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 5 
5.3เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) 4.80 

5.4โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 4.60 
5.5เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) 4.60 

5.6โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 4.60 
5.7โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 4.60 
5.8โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มัง่มี ยั่งยืน 

(5) 4.40 

5.9งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปา้หมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 4.20 
5.10มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  4 
5.11มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

 4.60 

5.12ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  4.80 
รวมคะแนน 100 90.60 
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2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

เทศบาลต าบลท่ายาง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดประชุมประชาคม เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อน
น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนา โดยก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565)  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รวม 194 โครงการ งบประมาณ 341,338,260 บาท และสามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้                          

เทศบาลต าบลท่ายาง  ได้น าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ไปสู่การปฏิบัติโดยได้
จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี  2564  และประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่  28  กันยายน  2563 โดยมีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ไป
บรรจุอยู่ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2563  จ านวน  52  โครงการ  งบประมาณ 
20,472,74๐ บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

จ านวนโครงการ /งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

 
1.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  การพัฒนาคนและเสริมสรา้งความมั่นคงทางสังคม 
3.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
4.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  การพัฒนาการเมือง การบริหาร 
 

 
6 

35 
1 
2 
8 

 
3,789,800 

14,809,940 
30,000 

550,000 
1,293,000 

รวม 52  20,472,74๐ 

 

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลท่ายาง ได้ประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 
2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) จ านวนโครงการทั้งหมด 194 โครงการ มีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 90 โครงการ จ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ

ด าเนินการ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.67 %  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม 

จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 80 โครงการ จ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ
ด าเนินการ 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.75 %  
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 5 โครงการ จ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ

ด าเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20 %  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 4 โครงการ จ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ
ด าเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 %  

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 14 โครงการ จ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ

ด าเนินการ 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57  
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์  

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2564) จ านวน 19๔ โครงการ  
- โครงการตามเทศบัญญัติ ประจ าปี 2564 จ านวน 52 โครงการ 
- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี 2564 จ านวน 1 โครงการ 
- โครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.84 % 

 4. การวเิคราะห์เชิงคุณภาพ 

  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพพบว่าเทศบาลต าบลท่ายางได้ด าเนินการพัฒนาเทศบาลตามแผนงาน
โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และตามงบประมาณที่ตั้งไว้ตามงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 แต่ไม่ครบถ้วนทั้งหมดตามที่วางแผนและตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  แต่ทั้งนี้โครงการกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ด าเนินโครงการไปแล้วได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนา ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านคนและสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และด้านการบริหาร 



สรุปผลการด าเนินโครงการตา่ง ๆ ตามแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
ที่ต้ังงบประมาณ

ด าเนินการ 
 

โครงการ 
ที่จ่ายจากเงินทนุ
ส ารองเงินสะสม 

โครงการที ่
จ่ายจากเงินกู้ 

กสท. 

โครงการ 
ที่ได้รับเงิน
อุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

 
 
 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย   
งบประมาณ 

(บาท) 

ผูกพัน
งบประมาณ 

(บาท) 
 

 
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 7 - - 1 2 3 1 326,800 1,442,500 

2. การพัฒนาคนและเสรมิสร้าง
ความมั่นคงทางสังคม 
 

35 - - - 16 2 17 11,588,450 543,000 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ 1 - - - - - 1 - - 

4. การพัฒนาทรัพยากร 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

2 - - - 2 - - 568,050 - 

5. การพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

8 - - - 7 - 1 715,866 - 

รวมโครงการจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 

52 - - 1 27 4 20 13,199,166 1,985,500 

รวมโครงการจาก 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

1 - - 1 - 1 - - 786,000 
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งบประมาณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาท้องถ่ิน เทศบัญญัติ ด าเนินงาน รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ หมายเหตุ

ที่ (พ.ศ.2561 - งบประมาณ (เบิกจา่ย) รับผิดชอบ

2565) พ.ศ.2564 รายจา่ยประจ าปี

2564

1 โครงการปกป้องสถาบันของชาติ 10,000 3,000 3,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ส านักปลัดฯ ด าเนินการแล้วเสร็จ

ค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 30,000 20,000 ไม่ใช้งบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไข ส านักปลัดฯ ด าเนินการแล้วเสร็จ

การทุจริต ปัญหาการทุจริต เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 

ค่าป้าย ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ

และอื่นๆ

3 อุดหนุนโครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ 25,000 25,000 25,000 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล ส านักปลัดฯ ด าเนินการแล้วเสร็จ

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ บางรูปในโครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการองค์กรปกครอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ

ระดับอ าเภอ

46
ยทุธศาตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจดัการบ้านเมอืงที่ดี

งบประมาณที่ตั้งไว้

 5.1 แผนงาน บริหารทั่วไป



งบประมาณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาท้องถ่ิน เทศบัญญัติ ด าเนินงาน รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ หมายเหตุ

ที่ (พ.ศ.2561 - งบประมาณ (เบิกจา่ย) รับผิดชอบ

2565) พ.ศ.2564 รายจา่ยประจ าปี

2564

4 จัดท าวารสาร 100,000 100,000 100,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ส านักปลัดฯ ด าเนินการแล้วเสร็จ

5 โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 60,000 20,000 ไม่ใช้งบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุมประชาคม ค่าอาหาร ค่าอาหาร ส านักปลัดฯ ด าเนินการแล้วเสร็จ

ว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และอื่นๆ

6 โครงการส ารวจความพึงพอใจ 25,000 25,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกในการส ารวจ ส านักปลัดฯ ไม่ได้ด าเนินการ

ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล (เนื่องจากงบประมาณ

ไม่เข้าตามเป้าหมาย)

7 ค่าจัดการเลือกต้ัง 300,000 400,000 535,722 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเลือกต้ังของผู้บริหารท้องถิ่นและ ส านักปลัดฯ ด าเนินการแล้วเสร็จ

โอนเพิม่ 200,000 บาท สมาชิกสภาท้องถิ่นและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกต้ัง

8 ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน 500,000 70,000 52,139 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ กองคลัง ด าเนินการแล้วเสร็จ

ทรัพย์สิน ทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างช่างโยธา เจ้าหน้าที่ส ารวจ

และจัดเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารนอก

เวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

47
งบประมาณที่ตั้งไว้
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1. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

จากการติดตามผลการด าเนินงานตามแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ ประเมินผลการ
ด าเนินงานได้ว่า เทศบาลต าบลท่ายางได้ด าเนินการพัฒนาเทศบาลตามแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และตามงบประมาณที่ตั้งไว้ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 256๔ แต่ไม่
ครบถ้วนทั้งหมดตามที่วางแผนและตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 256๔ 
เนื่องจากงบประมาณไม่เข้าตามเป้าหมายที่ประมาณการไว้ และการเกิดโรคระบาด โควิด ๑๙ จึงไม่สามารถด าเนิน
โครงการในลักษณะของการรวมกลุ่มได้ แต่ทั้งนี้โครงการกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ด าเนินโครงการไปแล้วได้ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนา ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านคนและสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และ
ด้านการบริหาร  บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมี
ข้อเสนอแนะร่วมกัน ดังนี้ 

  การติดตามผลสัมฤทธิ์ในการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ที่บรรจุในปี 2564   จ านวน 194

โครงการ  น ามาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน  52  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.๘0 %     
2.  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ที่น ามาด าเนินการในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564  จ านวน  52 โครงการ  สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 จ านวน 28 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.84 % 

3. โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.61 % 
4. โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.46 % 
5. การบันทึกข้อมูลการจัดท าแผน และด้านการเบิกจ่ายในระบบ e – plan ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2564 บันทึกได้ครบถ้วน 100 %   
         
                 
             นายเชื้อชาย  มงคลหล้า 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่ายาง 

       ๑๘  ตุลาคม  256๔ 
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