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ค าน า 
 

  การวางแผนพัฒนา  มีความส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นการลดความไม่แน่นอนและ
ปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนในอนาคต  ท าให้เกิดการยอมรับความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร  สามารถ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  การลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน  และท าให้เกิดความชัดเจนในการ
ด าเนินงานดังนั้น  ในการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น  “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   ตอบสนองต่อการท างานแ ละสามารถบ่งชี้
ความส าเร็จในแผนได้ด้วย    
  อย่างไรก็ตาม แม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดี  แต่ถ้าไม่สามารถ
บ่งชี้ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น                   
จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายหรือไม่เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุง  แก้ไข  ขยายขอบเขตการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพได้ 
   การติดตามและประเมินผลพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าม่วง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ข้อ 28    ได้ก าหนดองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่มาจากหลายฝ่ายด้วยกันทั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาคม  หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้ทรงคุณวุฒิ ท าหน้าที่ในการติดตาม
ประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถวัดผลบรรลุและวัดผลความส าเร็จของโครงการเพ่ือน ามาแก้ไข
และปรับปรุงการปฏิบัติของโครงการได้  อย่างแท้จริง 
  เทศบาลต าบลท่าม่วง  ขอขอบคุณคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาส่วน
ราชการประชาคม  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ท าให้เอกสารการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี
งบประมาณ  2562 ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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ค ำน ำ 
  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต าบล  เพ่ือให้  “การติดตาม” เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการและให้
“การประเมินผล”  เป็นเครื่องมือในการการประเมินตนเอง โดยน าผลจากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง 
แก้ไข การขยายขอบเขตหรือยุติการด าเนินการ เพ่ือเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้
ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด   

ดังนั้นเพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของระเบียบ
ดังกล่าว เทศบาลต าบลท่าม่วง ได้จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลเทศบาลต าบลท่าม่วง ประจ าปี
งบประมาณ 2564 โดยมีการประเมินในประเด็นเกี่ยวกับ การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้ 

เทศบาลต าบลท่าม่วง  ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท ารายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าม่วง ในรอบปีงบประมาณ 2564  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าม่วง ในรอบปีงบประมาณ 2564 จะเป็นแนวทางในการ
พัฒนาต าบลท่าม่วงต่อไป 
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ส่วนที่  ๑ 
 

บทน ำ 
 
ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระรำชบัญญัติ

ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ต่ำงๆ เพ่ิมมำกข้ึน ทั้งในด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชยก
รรม และกำรท่องเที่ยว  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ  สิง่แวดล้อม และด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น แม้ว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ ำนำจหน้ำที่เพ่ิมมำกข้ึน 
แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยำกรจ ำกัด ทั้งทรัพยำกรบุคคล งบประมำณ และวัสดุอุปกรณ์  
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขององค์กรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมีควำมโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ท้องถิ่นของตน  จึงก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้ำที่จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่
ส ำคัญประกำรหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้  จึงจ ำเป็นต้องมีกำร
ก ำหนดแผนพัฒนำทีส่ำมำรถตอบสนองต่อกำรท ำงำนเพื่อพัฒนำท้องถิ่นและสำมำรถบ่งชี้ควำมส ำเร็จของแผนได้ด้วย
เหตุผลทีมี่กำรวำงแผนมีควำมส ำคัญ ๕ ประกำรคือ  

(๑)  เป็นกำรลดควำมไม่แน่นอนและปัญหำควำมยุ่งยำกซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนำคต  
(๒)  ท ำให้เกิดกำรยอมรับแนวควำมคิดใหม่ๆ เข้ำมำในองค์กร  
(๓)  ท ำให้กำรด ำเนินกำรขององค์กรบรรลุเป้ำหมำยที่ปรำรถนำ  
(๔)  เป็นกำรลดควำมสูญเปล่ำของหน่วยงำนที่ซ้ ำซ้อน และ  
(๕)  ท ำให้เกิดควำมแจ่มชัดในกำรด ำเนินงำน  
 
ดังนั้น  กำรวำงแผนคือ  ควำมพยำยำมที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทำงปฏิบัติที่

ดีที่สุดส ำหรับอนำคต  เพ่ือให้องค์กำรบรรลุผลที่ปรำรถนำ จำกท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น แม้ว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
มีแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ดีเท่ำไรก็ตำม แต่หำกไม่สำมำรถบ่งชี้ถึงผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สำมำรถท่ีจะบ่งบอก
ควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำท้องถิ่นได้  “ระบบติดตำม” จึงเป็นเครื่องมือส ำคัญที่ช่วยในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพใน
กำรด ำเนินงำน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่ำ ผลจำกกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมหรือบรรลุตำม
เป้ำหมำยหรือไม่อย่ำงไร เพ่ือน ำข้อมูลดังกล่ำวมำใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไข ขยำยขอบเขต หรือแม้แต่ยุติกำรด ำเนินงำน   

กำรติดตำมและกำรประเมินผลถือได้ว่ำเป็นเครื่องมือที่จ ำเป็นในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของโครงกำรที่
ด ำเนินกำรอยู่โดยที่ “กำรติดตำม” (monitoring) หมำยถึง กิจกรรมภำยในโครงกำรซึ่งถูกออกแบบมำ เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนโครงกำร ปัญหำที่ก ำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภำพของวิธีกำร
ด ำเนินงำน หำกไม่มีระบบติดตำมของโครงกำรแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินงำนให้ลุล่วง ค่ำใช้จ่ำย
โครงกำรสูงเกินกว่ำที่ก ำหนดไว้ กลุ่มเป้ำหมำยหลักของโครงกำรไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่ำที่ควรจะเป็น เกิด
ปัญหำในกำรควบคุมคุณภำพของกำรด ำเนินงำนเสียเวลำในกำรตรวจสอบควำมขัดแย้งในกำรปฏิบัติงำนภำยใน
หน่วยงำนหรือระหว่ำงหน่วยงำนกับกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับประโยชน์จำกโครงกำร 
ในทำงตรงกันข้ำมหำกโครงกำรมีระบบติดตำมที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรใช้ต้นทุน (cost-effective) 
ด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ  เป็นกำรให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำยของโครงกำรต่ำงๆ   กำรระบุปัญหำที่
เกิดขึ้นในโครงกำรและกำรเสนอทำงแก้ปัญหำ  กำรติดตำมดูควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงโครงกำรของกลุ่มเป้ำหมำย  
กำรติดตำมดูประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของส่วนต่ำงๆ ในโครงกำร และกำรเสนอวิธีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน



๒ 
 
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหำรโครงกำรมักจะไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงระบบติดตำมโครงกำร  เนื่องจำกว่ำเป็นสิ่งที่ต้อง
ใช้เทคนิคเชิงวิชำกำรค่อนข้ำงสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนระดับสูงกว่ำเป็นผู้ด ำเนินกำร นอกจำกนี้ยังเสีย
ค่ำใช้จ่ำยสูง และก่อให้เกิดควำมยุ่งยำกซับซ้อนในทำงปฏิบัติ อย่ำงไรก็ตำมในควำมเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับควำมจ ำเป็น
และทรัพยำกรที่มีอยู่ในแต่ละโครงกำร เพรำะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ำกำรวำงระบบติดตำมไม่จ ำเป็นที่จะต้องแบกรับภำระ
ต้นทุนที่สูงหรือมีควำมซับซ้อนแต่อย่ำงใด บำงโครงกำรมีระบบติดตำมที่อำศัยพนักงำน ชั่วครำว (part-time) เพียงคน
เดียว โดยมีหน้ำที่จัดท ำรำยงำนกำรติดตำมประจ ำไตรมำส หรือในบำงโครงกำรอำศัยพนักงำนเต็มเวลำ (full-time)  
เพียงจ ำนวนหนึ่งที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรท ำกำรศึกษำติดตำมเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตำมที่ก่อให้เกิ ดประสิทธิภำพใน
กำรใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “กำรประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินกำรเช่นเดียวกับกำร
ติดตำม เพรำะผลที่ได้จำกกำรประเมินจะใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไข กำรขยำยขอบเขต หรือกำรยุติกำรด ำเนินกำรซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกำรประเมิน กำรประเมินผลแผนงำนจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่ำแผนงำนที่ก ำหนดไว้ได้มีกำร
ปฏิบัติหรือไม่ อย่ำงไร อันเป็นตัวชี้วัดว่ำแผนหรือโครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่ำงไร  น ำไปสู่
ควำมส ำเร็จตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้หรือไม่  อีกทั้งกำรติดตำมและประเมินผลยังเป็นกำรตรวจสอบดูว่ำมีควำม
สอดคล้องกับกำรใช้ทรัพยำกร (งบประมำณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) ที่สำมำรถน ำไปในกำรปรับปรุงและกำรตัดสินใจต่อไป นอกจำกนี้กำรประเมินผลยังถือเป็นกระบวนกำร
ตัดสินคุณค่ำและกำรตัดสินใจอย่ำงมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วกำรติดตำมและประเมินผลจึงเป็นกลไกในกำรตรวจสอบกำรท ำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่ำกำรพัฒนำท้องถิ่นจะไปในทิศทำงใด  จะด ำเนินกำรต่อหรือยุติโครงกำร
ต่ำงๆ  เป็นกลไกของกำรขับเคลื่อนเสริมสร้ำงระบอบประชำธิปไตยในท้องถิ่น  เพรำะว่ำกำรด ำเนินกำรใดๆ  ของ
หน่วยงำนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีกำรประเมินผลในสิ่งที่วำงแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท ำเป็นงบประมำณ
รำยจ่ำยได้รับกำรตรวจติดตำมโดยคณะกรรมกำรที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตำมหรือจำกกำรติดตำมกำรประเมินผลโดยหน่วยงำน
ภำครัฐ  ภำคเอกชน  ภำคประชำสังคม  สมำชิกสภำท้องถิ่น  ประชำชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนกำรมีส่วนร่วม
เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส  เป็นกระบวนกำรที่บอกถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอำจจะเป็น
ผลผลิต  กำรบริกำรหรือควำมพึงพอใจซึ่งเกิดจำกกระบวนกำรวำงแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ  กำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น  

จำกเหตุผลดังกล่ำว  เทศบำลต ำบลท่ำม่วง  จึงต้องกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ
เทศบำลต ำบลท่ำม่วง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 รอบเดือนเมษำยน พ.ศ. ๒๕๖3 (ระหว่ำงเดือนตุลำคม พ.ศ. 
๒๕62 ถึง  มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖3) ตำมระเบียบระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  จะต้องด ำเนินกำร  (๑)  ก ำหนดแนวทำง  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ  (๒) ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  (๓)  รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่ น เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น  และ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่น
ทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็น
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี   

  
ดังนั้น  เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลท่ำม่วง  เป็นไปด้วยควำมถูกต้องตำม

ระเบียบดังกล่ำว  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลท่ำม่วง    จึงได้ด ำเนินกำรติดตำม



๓ 
 
และประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลท่ำม่วง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4  รอบเดือนตุลำคม พ.ศ. 
๒๕๖4  (ระหว่ำงเดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕63  ถึง มีนำคม ๒๕๖4) ขึ้น  โดยมีรำยละเอียดดังนี้  

 
 

 
เป็นกำรประเมินประสิทธิภำพประสิทธิผลของกำรด ำเนินโครงกำร  กิจกรรม  ซึ่งเป็นกำรประเมินทั้งแผนงำน  

นโยบำยขององค์กรและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคคลในองค์กรว่ำแผนยุทศำสตร์และแนวทำงที่ถูกก ำหนดไว้ใน
รูปแบบของแผนนั้นด ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อควำมต้องกำรของประชำชนหรือผู้ที่มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ำยหรือไม่  กำรติดตำมและประเมินผลนี้ไม่ใช่กำรตรวจสอบเพ่ือกำรจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลกำร
ท ำงำนเพ่ือให้ทรำบว่ำผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตำมวัตถุประสงค์มำกน้อยเพียงไร   เป็นกำรติดตำมและ
ประเมินผลยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  แผนพัฒนำสำมปี ว่ำเป็นไปตำมควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นหรือไม่  
นโยบำยสำธำรณะที่ก ำหนดไว้ในรูปของกำรวำงแผนแบบมีส่วนร่วมของประชำชนหรือกำรประชำคมท้องถิ่นได้
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรสอดคล้องกับงบประมำณและสะภำพพ้ืนที่
ของท้องถิ่นหรือไม่  กำรติดตำมและประเมินผลเป็นกำรวัดระดับควำมส ำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
แผนพัฒนำสำมปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบำย (environments or contexts)  กำรประเมินปัจจัย
น ำเข้ำหรือทรัพยำกรที่ ใช้ โครงกำร (input) กำรติดตำมและประเมินผลกระบวนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
(implementation process) กำรประเมินผลิตนโยบำย (policy outputs) กำรประเมนผลลัพธ์นโยบำย (policy 
outcomes) และกำรประเมินผลกระทบนโยบำย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจำกกำรติดตำม
และประเมินผลก็คือจะช่วยท ำให้ผู้บริหำรท้องถิ่นน ำไปเป็นเครื่องมือในกำรปรับปรุงนโยบำย  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
แผนพัฒนำสำมปี  และกำรเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบำยของรัฐบำลหรืออำจใช้เป็นเครื่องมือในกำรเลือกที่จะ
กระท ำหรือไม่กระท ำหรือยกเลิกโครงกำรในกรณีที่เห็นว่ำไม่เกิดควำมคุ้มค่ำต่อประชำชนหรือประชำชนไม่พึงพอใจ  
ซึ่งกำรติดตำมและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผน  สมำชิกสภำท้องถิ่น  
ประชำชนในพ้ืนที่  องค์กรภำคประชำสังคมหรือองค์กรทำงสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงำนรำชกำรที่มีหน้ำที่ก ำกับ
ดูแลหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนๆ  และที่ส ำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงกำรโดยตรง   
 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด ำเนินกำรประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แผนพัฒนำท้องถิ่น  และ
กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำรรำยจ่ำยเพ่ิมเติม  กำรจ่ำยขำดเงิน
สะสม  งบประมำณเงินอุดหนุนเฉพำะกิจและงบประมำณรำยจ่ำยด้วยวิธีกำรอ่ืนๆ  เมื่อมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณก็ต้อง
มีกำรตรวจสอบผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณว่ำด ำเนินกำรไปอย่ำงไรบ้ำง  บรรลุวัตถุประสงค์มำกน้อยเพียงใดก็คือกำรใช้
วิธีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

กำรน ำแผนไปจัดท ำงบประมำณนี้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทำงใน
กำรจัดท ำงบประมำณ  ให้หัวหน้ำหน่วยงำนจัดท ำงบประมำณกำรรำยรับ  และประมำณกำรร่ำยจ่ำย และให้หัวหน้ำ 
หน่วยงำนคลังรวบรวมรำยงำนกำรเงินและสถิติต่ำงๆ ของทุกหน่วยงำนเพ่ือใช้ประกอบกำรค ำนวณขอตั้งงบประมำณ
เสนอต่อเจ้ำหน้ำที่งบประมำณ 

 

๑.  ความส าคัญของการตดิตามและประเมินผล 

๑.  ความหมายของการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



๔ 
 

ระเบียบกระทรงงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอำจตั้งงบประมำณให้เงินอุดหนุนหน่วยงำนที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภำยใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑)  ต้องเป็นภำรกิจที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตำมกฎหมำย  และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

(๒)  ประชำชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จำกโครงกำรที่จะให้เงิน
อุดหนุน 

(๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ควำมส ำคัญกับโครงกำรอันเป็นภำรกิจหลักตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นที่
จะต้องด ำเนินกำรเอง และสถำนะทำงกำรคลังก่อนที่จะพิจำรณำให้เงินอุดหนุน 

(๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงำนที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น ำโครงกำรขอรับ
เงินอุดหนุนของหน่วยงำนดังกล่ำวบรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น และตั้งงบประมำณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรืองบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม ห้ำมจ่ำยจำกเงินสะสมทุนส ำรองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหำไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกรอบในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และงบประ
มำรรำยจ่ำยเพ่ิมเติม  รวมทั้งวำงแนวทำงเพ่ือให้มีกำรปฏิบัติให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

กล่ำวอีกนัยหนึ่งควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรทดสอบกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ำด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่  ท ำให้ทรำบ
และก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และเกิดควำมชัดเจนที่ท ำให้ทรำบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกำส (opportunities) ปัญหำหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนำ  โครงกำร  กิจกรรมต่ำงๆ 
ซึ่งอำจเกิดจำกองค์กร  บุคลำกร  สภำพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน ำไปสู่กำรปรับปรุงแผนงำนให้เกิดควำม
สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมในสังคมภำยใต้ควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของประชำชนและน ำไปสู่กำรวำง
แผนกำรพัฒนำในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่ำในกิจกำรสำธำรณะมำกที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบด ำเนินกำรและจะต้องมีควำมสุขุมรอบคอบในกำรด ำเนินกำร  ขยำยโครงกำร งำนต่ำงๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกำสในกำรเสริมสร้ำงให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด ำเนินกำรและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกำสที่
จะด ำเนินกำรและตั้งมั่นอย่ำงสุขุมรอบคอบพยำยำมลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหำและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้อง
หยุดและลดถอยปัญหำลงให้ได้  ด ำเนินกำรปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้หมั่นเพ่ือรอโอกำสและสุดท้ำยเมื่อมีโอกำสก็
จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด ำเนินกำรขยำยแผนงำน  โครงกำร งำนต่ำงๆ พร้อมกำรปรับปรุงและเร่งรีบ
ด ำเนินกำรสิ่งเหล่ำนี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำท้องถิ่น  โดยกำรติดกตำมและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงเข้มแข็งและมีควำมยัง่ยืน  เป็นไปตำมเป้ำประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่ำงดียิ่ง     
 
 
 

๒.๑  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพกำรจัดกำรและกำรบริหำร 
๒.๒  เพ่ือกำรปรับปรุงแผนงำน   
๒.๓  เพ่ือประเมินควำมเหมำะสมของกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงกำร 
๒.๔  เพ่ือระบุแนวทำงที่จะปรับปรุงมำตรกำรที่จะน ำไปใช้ให้เหมำะสม 
๒.๕  เพ่ือควำมกระจ่ำงชัดของแผนงำน 
๒.๖  เพ่ือกำรพัฒนำแผนงำน 
๒.๗  เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 

๒.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 



๕ 
 

๒.๘  เพ่ือทดสอบแนวควำมคิดริเริ่มในกำรแก้ไขปัญหำของท้องถิ่น 
๒.๙  เพ่ือกำรตัดสินใจที่จะขยำยโครงกำรหรือยุติโครงกำร 

 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ประกอบด้วย  
(๑) สมำชิกสภำท้องถิ่นท่ีสภำท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสำมคน     
(๒) ผู้แทนประชำคมท้องถิ่นท่ีประชำคมท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสองคน  
(๓) ผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสองคน  
(๔) หัวหน้ำส่วนกำรบริหำรที่คัดเลือกกันเองจ ำนวนสองคน       
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรหนึ่งคนท ำหน้ำที่ประธำนคณะกรรมกำรและกรรมกำรอีกหนึ่ง

คนท ำหน้ำที่เลขำนุกำรของคณะกรรมกำร   
กรรมกำรตำมข้อ ๒๘ ให้มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสองปีและอำจได้รับกำรคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมกำรติดตำมแลประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ

ประเมินผลแผนพัฒนำ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมกำรติดตำมแลประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมนผล

แผนพัฒนำ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำก

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น  และ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่น
ทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็น
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี  
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๑๓ (๓)    

 
 

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลต่อสภำท้องถิ่น  และคณะกรรมกำรพัฒนำ

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยใน
สิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่ำสำมสิบวัน  โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี  ตำมระเบียบ

๓.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 



๖ 
 
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๑๔ 
(๕)   
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังขั้นตอนการด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติตดามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 



๗ 
 
 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลท่ำม่วง  ได้ก ำหนดกรอบและแนวทำงในกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลท่ำม่วง โดยอำศัยหนังสือกระทรวงมหำดไทยและคู่มือของกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำสำมปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลำคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดท ำและแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์) 

 
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยและคู่มือดังกล่ำวคณะกรรมกำรจึงได้ก ำหนดกรอบและแนวทำงในกำรติดตำม

และประเมินผล  ดังนี้ 
๔.๑  กรอบเวลำ (time & timeframe)  ควำมสอดคล้อง (relevance) ควำมพอเพียง (adequacy)  

ควำมก้ำวหน้ำ  (progress)  ประสิทธิภำพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation)  มี
รำยละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลำ (time & timeframe) 
  กำรด ำเนินโครงกำรเป็นไปตำมห้วงเวลำที่ก ำหนดเอำไว้ในแผนกำรด ำเนินงำนหรือไม่  และ

เป็นห้วงเวลำที่ด ำเนินกำรเหมำะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีควำมล่ำช้ำเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ควำมสอดคล้อง (relevance) 

มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน  ยุทธศำสตร์ประเทศ  ค่ำนิยมหลักของคนไทย  นโยบำยของรัฐบำล  ยุทธศำสตร์และนโยบำยของคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนำอ ำเภอ  แผนพัฒนำต ำบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมั่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำ  แนวทำงกำรกำรพัฒนำ  
รวมทั้งปัญหำ  ควำมต้องกำรของประชำคมและชุมชน  

 (๓)  ควำมพอเพียง (adequacy)   
   กำรบรรจุโครงกำรในแผนพัฒนำเป็นโครงกำรที่มีควำมจ ำเป็นต่อประชำชนในชุมชน  

สำมำรถแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของท้องถิ่น  โดยค ำนึงถึง
งบประมำณของท้องถิ่น   

(๔)  ควำมก้ำวหน้ำ  (Progress)  
พิจำรณำถึงควำมก้ำวหน้ำในอนำคตของท้องถิ่น  โดยพิจำรณำ 



๘ 
 

๑)  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนมีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ดี  มีถนนในกำรสัญจรไปมำได้สะดวก  
ปลอดภัย  ประชำชนมีน้ ำใช้ในกำรอุปโภค -บริโภคทุกครัวเรือน  ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้ครบทุก
ครัวเรือน และมีไฟฟ้ำสำธำรณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ ำในกำรเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
เด็กได้รับกำรศึกษำบั้นพื้นฐำนทุกคน  ผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกำส

ได้รับกำรดูแลอย่ำงทั่วถึงกลุ่มอำชีพมีควำมแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบำด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภำพควำมเป็นอยู่ดี
ขึ้น  มีที่อยู่อำศัยที่มีสภำพมั่นคงแข็งแรง  ประชำชนมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 

๓)  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
ประชำชนได้รับควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยำเสพติด  

ปลอดกำรพนัน  อบำยมุข  กำรทะเลำะวิวำท            
๔)  ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 

  มีกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ  กำรพำณิชยกรรมเพ่ิมมำกขึ้น มีกำร ท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมำกข้ึน  ประชำชนมีรำยได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในกำรด ำรงชีวิต   

๕)  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยำกรธรรมชำติไม่ถูกท ำรำย  สภำพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปรำศจำกมลภำวะ

ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก ำจัดอย่ำงเหมำะสม  ปริมำณน้ ำเลียลดลง  กำรระบำยน้ ำดีขึ้น     
๖)  ด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ
กำรส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชำชน  เด็กและเยำวชนในท้องถิ่นมีจิตส ำนึก เกิดควำมตระหนัก และเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสำนภูมิปัญญำและคุณค่ำควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่ำนิยม
ที่ดีงำม และควำมเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ควำมส ำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่ำของประวัติศำสตร์ในท้องถิ่น ควำม
เป็นมำและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้ำงควำมภูมิใจและจิตส ำนึกในกำรรักษำวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภำพ (efficiency) 
  ติดตำมและประเมินโครงกำรที่ด ำเนินกำรว่ำสำมำรถด ำเนินกำรได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจหรือไม่  กำรด ำเนินโครงกำรสำมำรถแก้ไขปัญหำของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมำณถูกใช้ไปอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ถูกใช้ไปอย่ำงคุ้มค่ำ  มีกำร
บ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  มีกำรปรับปรุงหรือไม ่

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชำชนมีควำมพึงพอใจมำกน้อยเพียงใด  ปัญหำของชุมชนประชำชนได้รับกำรแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชำชนในชุมชนหรือไม่   
 
 

(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   
  ประชำชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจำกกำรด ำเนินโครงกำรของเทศบำล ซึ่งส่งผลไปถึงกำร

พัฒนำจังหวัด  ภูมิภำคและระดับประเทศ        
(๘)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) 

   เป็นกำรประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจำรณำ
ถึงผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชน  สังคม  สภำพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชำติ  เศรษฐกิจ ว่ำมีผลกระทบ



๙ 
 
เกิดขึ้นอย่ำงไร  สำเหตุจำกอะไร  ประเมินผลกระบวนกำรกำรด ำเนินงำนโครงกำร กระบวนกำรเหมำะสม ถูกต้อง
หรือไม ่

  
 
๔.๒  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมท้องถิ่น   ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต ำบล  อ ำเภอ  เนื่องจำกในเขตเทศบำลนั้นมี
หมู่บ้ำนที่บำงส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบำลและเขต อปท.ข้ำงเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภำพแวดล้อมภำยใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมำกกำว่ำระบบปิดในปัจจุบัน 

๔.๓  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก  

เป็นกำรตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจำกสภำพแวดล้อมภำยนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น 
สภำพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  กำรเมือง  กฎหมำย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเครำะห์เพ่ือให้เกิดกำรบุรณำกำร 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงำนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ  กำรวิเครำะห์สภำพ
ภำยนอกนี้ เป็นกำรระบุถึงโอกำสและอุปสรรคที่จะต้องด ำเนินกำรและแก้ไขปัญหำที่เกิดข้ึน 

๔.๔  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   
เป็นกำรตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจำกสภำพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด

แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหำโอกำสพัฒนำและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อำจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่ง
กำรติดตำมและประเมินผลโดยก ำหนดให้มีกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน  สำมำรถท ำได้หลำยแนวทำง  เช่น  
กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่ำภำยในท้องถิ่น (value-chain analysis)  กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในตำมสำยงำน 
(scanning functional resources)  เป็นกำรวิเครำะห์  ตรวจสอบ  ติดตำมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเครำะห์
ถึงจดุแข็งและจุดอ่อน   

๔.๕  กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลท่ำม่วง  
  ติดตำมและประเมินผลแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) รวมทั้งที่

เปลี่ยนแปลง  
  ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพ่ิมเติม   
 
๔.๖  ด ำเนินกำรตรวจสอบในระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณนั้น  ว่ำสำมำรถเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๔.๗  สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรในแผนพัฒนำ   
๔.๘  สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ  
๔.๙  เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำละปีปัจจุบัน 
๔.๑๐ เสนอแนะควำมคิดเห็นที่ได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล 

 
 
 
๕.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 



๑๐ 
 
 ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผลวิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ซึ่งต้องก ำหนด
วิธีกำรติดตำมและประเมิน  ก ำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส ำคัญ  ๒  ประกำร  
ดังนี้ 

๕.๑  ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ระเบียบวิธีในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  
มีองค์กระกอบ  ๔  ประกำร  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนำ  สมำชิกสภำ  ประชำชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
  (๒)  ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล (รำยละเอียดตำมหัวข้อที่ ๓ ข้ำงต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
   คณะกรรมกำรต้องด ำเนินกำรติดตำมรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิด เผยภำยใน
สิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน
โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี โดยสำมำรถติดตำมเป็นรำยไตรมำส
และรำยหกเดือนได้  ดังนี้ 

รำยไตรมำส 
  (๑)  ไตรมำสที่  ๑ (เดือน  ตุลำคม – ธันวำคม)  

(๒)  ไตรมำสที่  ๒   (เดือน  มกรำคม – มีนำคม) 
  (๓)  ไตรมำสที่  ๓   (เดือน  เมษำยน – มิถุนำยน)  

(๔)  ไตรมำสที่  ๔   (เดือน  กรกฎำคม – กันยำยน) 
ระยะเวลำ  ๖  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลำคม  –  มีนำคม          
 (๒)  เดือน  เมษำยน – กันยำยน   

 (๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งทีใ่ช้เป็นสื่อส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผล เพ่ือใช้ในกำรรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนำที่ได้ก ำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่ำวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมำณ  และข้อมูล
เชิงคุณภำพ  มีควำมจ ำเป็นและส ำคัญในกำรน ำมำหำค่ำและผลของประโยชน์ที่ ได้รับจำกแผนพัฒนำ  เป็น
แบบสอบถำม  แบบวัดคุณภำพแผน  แบบติดตำมและประเมินผลโครงกำรส ำหรับแผนพัฒนำเพ่ือควำมสอดคล้องของ
ยุทธศำสตร์และโครงกำร  แบบตัวบ่งชี้ของกำรปฏิบัติงำน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรำยงำน  เพ่ือน ำไปวิเครำะห์ทำง
สถิติ  และกำรหำผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

 
 
(๕)  กรรมวีธี  อันได้แก่  

   เป็นวิธีกำรติดตำมและประเมินผล โดยด ำเนินตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ อันได้แก่
แผนพัฒนำ  แผนกำรด ำเนินกำร  เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  กำรลงนำมในสัญญำ  กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  
เอกสำรกำรด ำเนินโครงกำร  ทรัพย์สินต่ำงๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภำพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่ำงไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  กลุ่มผลประโยชน์ต่ำงๆ เพ่ือตรวจดูว่ำด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และได้รับผลตำม
ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยกำรเก็บข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล (data analysis)  



๑๑ 
 

๕.๒  วธิีในกำรติดตำมและประเมินผล 
(๑)  กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล   

ด ำเนินกำรออกแบบกำรติดตำมประเมินผล  เริ่มจำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  กำรน ำข้อมูล
มำวิเครำะห์  เปรียบเทียบ  กำรค้นหำผลกระทบของกำรด ำเนินโครงกำร ผลกระทบต่อองค์กรสอบถำมข้อมูลจำก
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  น ำมำวิเครำะห์ปัญหำ  สรุปผลเสนอแนะกำรแก้ไขปัญหำ   

(๒)  วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   
โดยด ำเนินกำรเก็บข้อมูลจำกแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  แผนพัฒนำท้องถิ่น  แผนกำร

ด ำเนินกำร  เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  เอกสำรกำรเบิกจ่ำย  ภำพถ่ำย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสำรกำรด ำเนิน
โครงกำรจำกผู้รับผิดชอบโครงกำร  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถำมประชำชนในพื้นท่ี 

 
   

     
 สิ่งที่จะท ำให้กำรติดตำมและประเมินผลมีประสิทธิภำพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรติดตำมประเมินผล
ตำมที่กล่ำวไปแล้วในระเบียบวิธีกำรติดตำมและประเมินผล  คณะกรรมกำรได้พิจำรณำเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำล  ดังนี้   

๖.๑  กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในกำรปฏิบัติงำน  ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตำมคู่มือกรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบที่  ๑  แบบกำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบที ่ ๒  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
๖.๒  กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ในกำรวัดผลเชิงคุณภำพโดยภำพรวม โดยได้มี
กำรประเมินควำมพึงพอใจ  ซึ่งกำรประเมินควำมพึงพอใจท ำให้ทรำบถึงผลเชิงคุณภำพในกำรด ำเนินงำนของเทศบำล
ในภำพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินควำมพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลใน 
                 ภำพรวม 
 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบล 

       ท่ำม่วงในแต่ละยุทธศำสตร์ 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในงำนบริกำรของเทศบำล 
                 ต ำบลท่ำม่วง (ให้หน่วยงำนภำยนอกด ำเนินกำร) 

 
๖.๓  กำรติดตำมประเมินผลรำยโครงกำร   

๖.  เครื่องมือที่ใช้ในการตดิตามและประเมินผล 
 
 



๑๒ 
 

ก ำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรเป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรติดตำมโครงกำรโดยผู้รับผิดชอบโครงกำร
อำจมอบหมำยให้บุคคล หรือ คณะกรรมกำร  หรือ คณะท ำงำน  ก ำหนดแบบและวิธีกำรติดตำมและประเมินได้ตำม
ควำมเหมำะสม และสรุปปัญหำ-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงควำมคิดเห็น 

 
 
 
 

๗.๑  ท ำรู้ว่ำกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติมีสมรรถภำพในกำรจัดกำรและบริหำรมำกน้อยเพียงใด 
๗.๒  เห็นจุดส ำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่ำงชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงำน  ขั้นตอนกำรปฏิบัติ  

ทรัพยำกรที่ต้องใช้ ช่วงเวลำที่จะต้องกระท ำให้เสร็จ  ซึ่งจะท ำให้แผนงำนมีควำมเหมำะสมต่อกำรน ำไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

๗.๓  ท ำให้ทรำบว่ำจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงกำรอย่ำงไรบ้ำงให้เหมำะสม  ระดับกำรเปลี่ยนแปลงมำกน้อยแค่
ไหน  กำรเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้ำง  อำทิ  เช่น  กำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บำงส่วน กำร
เปลี่ยนแนวทำงกำรปฏิบัติ  หรือกำรเปลี่ยนแปลงหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรน ำโครงกำไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๗.๔  ท ำให้ทรำบว่ำมำตรกำรหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้ำง  ข้อบกพร้องดังกล่ำวเกิดจำกสำเหตุ
อะไร  เพ่ือน ำมำประมวลผลเพ่ือแสวงหำแนวทำงแก้ไขปรับปรุงมำตรกำรใหม่ให้เหมำะสมต่อกำรน ำไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๗.๕  ท ำให้ทรำบว่ำขั้นตอนใดบ้ำงที่มีปัญหำอุปสรรค  และปัญหำอุปสรรคเหล่ำนั้นเกิดจำกสำเหตุอะไร  เมื่อ
ทรำบข้อมูลทั้งหมด  กำรประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำนของแผนงำนให้มีควำม
กระจ่ำงชัด  เพื่อขจัดปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๗.๖  ท ำให้ทรำบว่ำแผนงำนที่น ำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้ำง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจำกสำเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่ำงไร  เมื่อได้ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว  ผลกำรวิเครำะห์
จะน ำไปสู่กำรพัฒนำแผนงำนให้มีควำมเหมำะสม และมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

๗.๗  ท ำให้ผู้ให้กำรสนับสนุนกำรน ำโครงกำรไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนกำรประเมินผลทรำบผลของกำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหำอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงกำรหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน า โครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๗.๘  กำรประเมินจะชี้ให้เห็นว่ำแนวควำมคิดริเริ่มใหม่ในกำรแก้ไขปัญหำของท้องถิ่นประสบควำมส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้เพียงใด มีปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนอย่ำงไรบ้ำง และปัญหำอุปสรรคเหล่ำนี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้ำง       

๗.๙  กำรประเมินจะท ำให้เกิดควำมกระจ่ำงชัดว่ำโครงกำรใดที่น ำไปปฏิบั ติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยำย
โครงกำรให้ครอบคลุมกว้ำงขำวยิ่งขึ้นหรือโครงกำรใดมีปัญหำอุปสรรคมำกและไม่สอดคล้องกับกำรแก้ไขปัญหำของ
สังคมควรจะยุติโครงกำรเสียเพ่ือลดควำมสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงกำรทีมีลักษณะแข่งขันกันกำร
ประเมินผลจะท ำให้ทรำบว่ำโครงกำรใดมีประสิทธิภำพในกำรแก้ไขปัญหำของสำธำรณชนสมควรสนับสนุนให้
ด ำเนินกำรต่อไป ส่วนโครงกำรที่ไม่ประสบควำมส ำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ำมำก กค็วรยกเลิกทิ้งเสีย     
 
 
 

๗.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
 
 

๘.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าม่วง 
 
 



๑๓ 
 
 

(๑) นายส าลี  ประเสริฐสังข์   สมาชิกสภาฯ เขต 2    
(๒) นายคมสัน  แก้วสะอาด   สมาชิกสภาฯ เขต ๑          
(๓) นายศิริพงษ์  สุทธิประภา   สมาชิกสภาฯ เขต 1     
(๔) นางสังวาล  อุทุมภา    ผู้แทนประชาคม   
(๕) นางทพิวรรณ   ประทุ่มอ่อน   ผู้แทนประชาคม   
(๖) นายไกรศรี  พลเยี่ยม    ผู้แทนหน่วยงาน               
(๗) นางอารยา  ไค่นุ่นสิงห์   ผู้แทนหน่วยงาน               
(๘) นายฉลาด  ไชยสิงห์    ผู้ทรงคุณวุฒิ                    
(๙) นายประวัติ  สุทธิประภา   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
(๑๐) นายพันธ์ศักดิ์   สิงห์ชัย           ผู้อ านวยการกองช่าง          
(๑๑) นายวีระศักดิ์  นามสง่า                             หัวหน้าส านักปลัด  

 

 
 

    
 
 
 
 

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



๑๔ 

 

ส่วนที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ (Vission) 
“บ้านเมืองน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม น าการบริหาร สืบสานวัฒนธรรม  เศรษฐกิจมั่งค่ัง สังคมเข้มแข็ง” 

ยุทธศาสตร์ 
 ๑.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบชลประทานและพัฒนาแหล่งน้้า 
 ๓.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชน 
 ๔.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งความม่ันคงปลอดภัย 
          ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนที่มีคุณภาพและการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
 ๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์ 
๑. พัฒนาเทศบาลต้าบลท่าม่วงให้เป็นชุมชนต้นแบบในการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์และเป็นผู้น้า

ในการแปรรูปและการตลาด 
๒. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและความหลากหลายทาง

ชีวภาพควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ระบบนิเวศน์เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
๓. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้ด้ารงอยู่อย่างย่ังยืน 

ตลอดไป 
๔. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม มีความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะท่ีดี มี

ความม่ันคงในการด้ารงชีวิต ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.พัฒนาเทศบาลต้าบลท่าม่วงให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ ประชาชนมีความสุขตามตัวชี้วัดต่างๆและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการ
ท่องเที่ยว 

๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาค
ส่วน  

ตัวช้ีวัด 
- ร้อยละของความส้าเร็จของเป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ค่าเป้าหมาย 

 

 



๑๕ 

 
- ค่าที่แสดงความก้าวหน้าของเป้าหมาย 
 
กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    - พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม ไฟฟ้า ถนน 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบชลประทานและพัฒนาแหล่งน้้า 
    - พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านประปาแหล่งน้้า 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชน 
   - พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความสามารถในการแข่งขัน 
   - ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ้าน 
   - ส่งเสริมให้ชุมชนมีความสามัคคี ความมีน้้าใจเป็นนักกีฬาและมีสุขภาพดี 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งความม่ันคงปลอดภัย 
   - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม 
   - ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
   - เสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างสังคมแห่งความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่
ประชาชน 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - มีการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - มีการคุ้มครองดูแลและบ้ารุงรักษาป่าและน้้า 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนที่มีคุณภาพและบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
- มีการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนที่มีคุณภาพตามหลักธรรมภิบาล 
7. ยุทธศาตร์ด้านการวางแผนและการส่งเสริมการลงทุนพณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
- พัฒนาและส่งเสริมการลงทุนด้านพณิชยกรรมและการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๑. เป็นชุมชนต้นแบบแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และยังเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน 
๒. ประชาชนมีรายได้เพิ่มจากการจ้าหน่ายข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
๓. ประชาชนมีคุ ณภาพชีวิตที่ดี มีอายุยืนยาว เนื่องจากปลอดสารเคมี 
๔. ประชาชนในเทศบาลต้าบลท่าม่วง มีความรู้ความสามารถ สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและยุคโลกาภิวัฒน์ 
๕. ประชาชนสามารถจ้าหน่ายสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ที่ม่ันคงและย่ังยืน 
๖. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและร่วมเสนอแนะต่อผู้บริหารอย่างจริงจัง 
๗. ประชาชนมีความสุข สามัคคีปรองดองและรักสงบ 



๑๖ 

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานที่จ้าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
๔)  การก้าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

แผนงาน 
  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖) แผนงานเคหะและชุมชน  

7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  9) แผนงานการเกษตร 
  10) แผนงานการพาณิชย์ 
  11) แผนงานงบกลาง 

 

 

 

 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

   

 

  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค ์ 



๑๗ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ศักยภาพ  (SWOT  Analysis) 
จุดแข็ง (S = STRENGTH) 

๑.มีแม่น้้าสายส้าคัญคือ  แม่น้้าชี เป็นแหล่งน้้าหลักในการท้าการเกษตรไหลผ่าน 
๒.มีสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  อยู่ใกล้ในชุมชน 
๓.มีหน่วยงานในการด้าเนินงานด้านสังคม (ศูนย์พัฒนาครอบครัว) 
๔.มีสภาพพื้นที่ท่ีเหมาะสมในการท้าการเกษตรได้หลายประเภท  เช่น ปลูกข้าวปีละ ๒ ครั้ง 

 
 

จุดอ่อน (W= WEAKNESS) 
๑.ขาดระบบชลประทานทีด่ีและเพียงพอทั่วถึง ขาดน้้าช่วงหน้าแล้ง ฝนทิ้งช่วง ส่วนหน้าฝนเกิดน้้าท่วม 
๒.กลุ่มอาชีพเสริมยังไม่เข้มแข็งต่างคนต่างท้า 
๓.ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วม 
๔.วิถีชีวิตของชุมชนมีความเอ้ืออาทรซึ่งกันและกันน้อยลง ต่างคนต่างอยู่  เนื่องจากระบบทุนนิยม 
 

โอกาส (O= OPPORTUNITY 
๑.เยาวชนและประชาชนสามารถฝึกอาชีพได้หลากหลายมากขึ้น เพราะมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ดในพื้นที่ และเทศบาลต้าบลท่าม่วงได้ลงนามท้าข้อตกลง MOU ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์



๑๘ 

 
๒.การพัฒนาคนและสังคมด้าเนินการอย่างมีเป้าหมายและเป็นระบบเพราะมีหน่วยงานต่างๆให้

ค้าปรึกษาในฐานะต้าบลน้าร่องด้านการพัฒนาสังคม 
๓.จัดการระบบน้้าเพื่อการเกษตรได้ด้วยตนเองเพราะมีแม่น้้าชีไหลผ่าน 

 
อุปสรรค ข้อจ้ากัด (T= THREAT) 

๑.ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมีความไม่แน่นอน 
๒.การพัฒนาต่างๆผ่านระบบราชการเป็นหลักท้าให้เกิดความล่าช้าเพราะมีหลายขั้นตอน 
๓.ความผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตร 
๔.มาตรการการส่งเสริมการเกษตรไม่ชัดเจน 
๕.สภาวะแวดล้อมการเป็นชุมชนเมือง  ส่งผลกระทบต่อการด้าเนินชีวิตของคนในชุมชน 
๖.ชุมชนเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด มีประชากรแฝงอาศัยในพื้นที่จ้านวนมาก (ผู้ประกอบการ

ร้านค้า หอพัก อาจารย์ นักศึกษา) ท้าให้งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 ๔.ประชาชนใช้สาธารณูปโภค อย่างเต็มที่เนื่องจากมีประชากรแฝง เข้ามาอาศัยจ้านวนมาก 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ส่วนที่ ๓ 
 
 
 
 

 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลท่าม่วง  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าม่วง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖3  
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62  ถึง มีนาคม ๒๕๖3)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบการติดตาม
และประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   
 
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้
การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  
และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย (key 
stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นใน
การด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ
และแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
(eariy warning system)  เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้
หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    
 
๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม ส าเร็จเพราะ
เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรม 
เหลานั้นจะหาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการ
ประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 

ผลการติดตามและประเมินแผนพฒันาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) 

 



๒๐ 
 

๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรร
เงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือ   กระตุนใหขา
ราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  

 
๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
 (๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๓) ดังนี้  
               ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)     
 (๒)  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕  คะแนน)    

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

๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า  ๒๐     =   ต้องปรับปรุง 

 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 



๒๑ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  
ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือ
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา    
๓ คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และ

ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘   

 

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒... 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  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  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาตร์ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

๑๐๐  คะแนน ๕ 

 
 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  

ของเทศบาลต าบลท่าม่วง 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 
 
 
 
 



๒๓ 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

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   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนพัฒนา  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  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  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๔   . 

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

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

๙๘  คะแนน ๔ 

 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๙ 

๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

๕ ๕ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (5 
ปี)  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนนิโครงการ  
เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

     
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนนิโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๐   . 

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) 264 - - 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๖3 

97 36.74 3 

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

97 36.74 3 

โครงการเงินอุดหนุนเฉาะกิจ ปี 2563 9 3.40 0 
การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖3  (ระหว่างตุลาคม ๒๕62 ถึง 
มีนาคม ๒๕๖3) 

25 9.47 ๐ 

รวมโครงการทั้งหมด 106 40.15 4 
 

หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3) 
 
ตัวบ่งชีท้ี ่ ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ไม่มีผลกระทบ      ได้  ๕  คะแนน 
  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 
  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ   ได้  ๓  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

  
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการที่ด าเนินการ 
(ตุลาคม ๒๕62 ถึง มีนาคม ๒๕๖3)   

25 ไม่มีผลกระทบ ๕ 

 
 
 



๒๖ 
 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ๕ 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ๔ 
๕ การด าเนินโครงการ ๕ ๐ 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ ๒๔ 
 
 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  ๒๔  คะแนน  ซ่ึงต่ ากว่า  ๒๕  คะแนน  คือต้อง
ปรับปรุง  โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ  ตัวบ่งชี้ที่ ๕  การด าเนินโครงการ  ได้  ๐  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๕  คะแนน   

 
ข้อเสนอแนะ   

เพ่ือให้การด าเนินโครงการของเทศบาลบรรลุเป่าหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  จึงเห็นควรผู้บริหาร
เร่งรัดการด าเนินโครงการ  เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ  เทศบาลสามารถด าเนินการได้เพียงร้อยละ  9.47  อาจจะ
ท าให้สิ้นปีงบประมาณเทศบาลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจท า
ให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความ
ต้องการสูงสุดของประชาชน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 
 
 

 
 
 
 
ชื่อโครงการ : .............................................................................................................................................. 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล .................................................ต าแหน่ง .............................................. 
 
สังกัด : ส านัก/กอง ................................................................................................................................... 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ไช ่ ไม่ไช ่

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

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

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 

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

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖) 

 



๒๗ 
 

ส่วนท่ี  ๔ 
 
 
 

 
 
 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลท่าม่วงได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าม่วงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  รอบเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 ถึง มีนาคม ๒๕๖4)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและ
ประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพ
แผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มอืกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 



๒๘ 
 
แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......เทศบาลต าบลท่าม่วง................................................................. 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท า
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของเทศบาลมาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเทศบาล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 
 
แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน  
(รายไตรมาส)  และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕63 – กันยายน  ๒๕64 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลท่าม่วง 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน (เดือนตุลาคม  ๒๕63 – มีนาคม  ๒๕๖4) 

   
ส่วนที่  ๒  ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒561 – ๒๕๖5)   

สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าม่วง 
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕63  ถึง มีนาคม ๒๕๖4) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๖4  
โครงการ 

(เป้าหมาย) 
ผลการด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 158 22 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านพัฒนาระบบชลประทานและแหล่งน้ า 44 2 

3. ยุทธศาสตรส์ร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม 27 10 

4. ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งความ
มั่นคงปลอดภยั 

46 20 

5. ยุทธศาสตร์ ด้านการบรหิารจดัการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

16 1 

6. ยุทธศาตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจดัการทีด่ีและการพัฒนา
ประสิทธิภาพ 

8 2 

7. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสรมิการลงทุน 
พณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

3 - 

รวมท้ังสิ้น 302 57 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  18.87 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
               การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
ทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕63– กันยายน  
๒๕๖4 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลท่าม่วง 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม  ๒๕63 – มีนาคม  ๒๕๖4) 

 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
    

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
2561-2565 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 158 45 14.90 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านพัฒนาระบบชลประทาน
และแหล่งน้ า 

 
44 

 
8 

 
2.65 

3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและ
สังคม 

 
27 

 
25 

 
8.28 

4. ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้าง
สังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย 

 
46 

 
42 

 
13.91 

5. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
16 

 
1 

 
0.33 

6. ยุทธศาตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดีและ
การพัฒนาประสิทธิภาพ 

 
8 

 
8 

 
2.64 

7. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริม
การลงทุน พณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 
3 

 
- 

 
- 

รวม 302 129 42.71 
 
 
 
 
 

 
 



๓๑ 
 

ส่วนท่ี  ๕ 
 
 

 
 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจ
หน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบ
การท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี ้ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

 เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าม่วงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕63 – มีนาคม ๒๕๖4) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุ
เป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  เทศบาลต าบล
ท่าม่วงจึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ใน
ระบบ e-plan และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียด
ตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน e-plan ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕64 

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕63 – มีนาคม ๒๕๖4) 
(www.dla.go.th) 

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

 


