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บทนำ 
 

 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อำนาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมี
ความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงาน
ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ  
๕)  ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงาน
เป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต 
หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกัน
ข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงาน
ด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย   การ
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ติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่
ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับ
ความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่
จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน 
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพ่ือจะ
เลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่
จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงาน
จึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้
ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาก
การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศท่ีจะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะดำเนินการต่อหรือ
ยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการ
ดำเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่
ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตาม
การประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่น
ล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน         
ซ่ึงประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๙ (3) และข้อ 30 (5)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖2 ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ื อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจาณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่ง
อาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ โดยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)           
ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาติดตามและประเมินผล และนำข้อมูลผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะที่ดำเนินการก่อนประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) มาใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
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ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองม่วง เป็นไปด้ วยความ
ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองม่วง จึงได้
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ขึ้น  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

 
 

 

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น
และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่าย
ขาดเงินสะสม งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายอ่ืน ๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็
ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด     
ก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนำแผนพัฒนาไปจัดทำงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ประกอบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น 
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนา หรือกิจกรรมต่างๆ ที่
ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน  

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองม่วง เพ่ือตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ตามระยะเวลาที่กำหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 

3. ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองม่วง เพ่ือตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงาน
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่างๆ ในการดำเนินการ ตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน    
ตามภารกิจ ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่าง
เป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง  (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส 
(opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค  (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ . 2561 - 2565) โครงการ 
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผู้บริหารและสมาชิกสภา สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุง
แผนงาน โครงการพัฒนา ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึง
พอใจของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลหนองม่วง 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ  
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน
ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและ
นำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อ
พบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ    
ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและ
จะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและ
อุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ       
งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 

 
 

 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการติ ด ต ามและป ระ เมิ น ผลแผน พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  ต าม ระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้      
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 



7 
 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำ
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 ข้อ 11 

 
  ขั้นตอนที่ ๒    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

 
ขั้นตอนที่ ๓    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

 
  ขั้นตอนที่ ๔    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2 (๓)  

 
ขัน้ตอนที่ ๕    
  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน        
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง       
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
๒๕61  ข้อ ๑4 (๕)   
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ผังข้ันตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมนิผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

กำหนดแนวทาง วธิีการในการตดิตาม

และประเมนิผลแผนพัฒนา 

ดำเนินการตดิตามและประเมนิผล

แผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเหน็ ซึ่งได้

จากการตดิตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผู้บรหิารท้องถิน่ 

ผู้บรหิารท้องถิน่เสนอต่อสภาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่

เปิดเผยภายในสบิห้าวันนับแต่วนัทีผู่้บรหิารทอ้งถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมนิผล

ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนิ นการติดตาม

ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

4.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท

๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

(๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
แบบท่ี  ๑  แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 

    ท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

4.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
   เครื่องมือที่ใช้  คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลใน 
               ภาพรวม 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบล

หนองม่วงในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล

ตำบลหนองม่วง (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 
4.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทำงาน  กำหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 

 
 

 

๑) ทำให้ทราบว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ  ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
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๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน      
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือนำมาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้
มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้ อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การนำโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสำเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทำการประเมินผลโครงการ  ทั้ง
ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)      

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง      

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกัน
การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย 
 
 

*********************************************** 
 
  
2.22.สามหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ส่วนที ่2 
การติดตามและประเมินผล 
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ส่วนที่ 2 
 

การติดตามและประเมินผล 
 

 

 
 
 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองม่วง เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2565) ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี แผนพัฒนาอำเภอหนองม่วง ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 
 

   1.1.1 วิสัยทัศน์ 
  “เมืองน่าอยู่ ควบคู่การศึกษา สืบสานประเพณี บริหารจัดการที่ดี” 
 

   1.1.2 ยุทธศาสตร์ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเมือง พัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี สร้างความสามัคคีในชาติ และ  
    การส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

  1.1.3 เป้าประสงค์ 
   1. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง 
   2. บ้านเมืองและสิ่งแวดล้อม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม 
   3. ประชาชนได้ความรู้เกี่ยวกับด้านสาธารณสุข และเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
   4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   5. การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   6. เด็กเยาวชน ประชาชน ผู้สงูอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการส่งเสริมและ 
    พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึง 
   7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรม เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 
   8. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารราชการ 
 

   1.1.4 ตัวชี้วัด 
1. จำนวนถนนในชุมชนที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม มีมาตรฐาน 

    2. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
    3. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    4. ประชาชนรู้เท่าทันปัญหายาเสพติด การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนลดลง 
    5. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
    6. นักเรียน/นักศึกษา/เยาวชน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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    7. การรวมกลุ่มอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพในชุมชน และรายได้ของประชาชนในชุมชนเพ่ิมขึ้น 
    8. การสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ 
    9. ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
    10. กิจกรรมเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    11. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะความรู้ 
    12. จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
    13. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และการรับบริการจากทางราชการ 
 

   1.1.5 ค่าเป้าหมาย 
    ๑. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  
    ๒. ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    
    ๓. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
    ๔. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข    
    ๕. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

  1.1.6 กลยุทธ์ 
    1. ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และความเป็น 
    ระเบียบเรียบร้อยของเมือง 
   2. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงฟ้ืนฟู  
    สภาพแวดล้อมของชุมชนให้สวยงามเป็นเมืองน่าอยู่ 
   3. เสริมสร้างความม่ันคงในสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   4. การสร้างภูมิคุ้มกันในด้านยาเสพติดแก่เด็กเยาวชน ประชาชนทั่วไป 
   5. พัฒนาการจัดผังเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นเมืองน่าอยู่ 
    6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
   7. ส่งเสริมการบริการสาธารณสุข และการส่งแสริมสุขภาพ 
   8. สร้างหลักประกันทางสังคมแก่เด็กเยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ   
    ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
   9. การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง 
   10. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
    11. อนุรักษ์และสืบทอดทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
   12. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
   13. สร้างความรักความสามัคคีในชาติ และการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
    14. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบบประชาธิปไตย 
    15. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
   16. ส่งเสริมบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
    17. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    18. ส่งเสริมพัฒนาสถานธนานุบาล(โรงรับจำนำ)เทศบาล 
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  1.1.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

  ๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้าน  
  โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
  ๒. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  ๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
  ๔. การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
  ๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

  1.1.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
      การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
ดังนี้ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการตาม
แผนพัฒนา 

โครงการที่
ดำเนินการ 

โครงการที่ไม่ได้
ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเมือง พัฒนาสังคม
ที่มีคุณภาพ 

29 9 20 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

73 43 30 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี 
สร้างความสามัคคีในชาติ และ การส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

8 4 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

25 16 9 

รวมทั้งสิ้น 135 72 63 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 

เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

 
ยุทธศาสตร ์

 
โครงการ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญตั ิ โครงการ 

การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1 ด้านการพัฒนา
เมือง พัฒนาสังคม
ที่มีคุณภาพ 

9 15,000.00 1 12,960.00 1 12,960.00 

2 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

43 971,370.00 10 823,567.10 10 823,567.10 

3 ด้านการส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณี  
สร้างความสามัคคี  
ใน ช าติ แ ล ะก าร
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4 150,140.00 1 146,157.30 1 146,157.30 

4 ด้านการพัฒนา
ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
จัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

16 265,200.00 7 253,721.32 7 253,721.32 

รวมทั้งสิ้น 72 1,401,710.00 19 1,236,405.72 19 1,236,405.72 

 
1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนนิงาน 
 

  ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เห็นจุดสำคัญท่ี
จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากร     ที่ต้องใช้ 
ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบั ติให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ที่สำคัญทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการ
เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการ
ไปปฏิบัติ เป็นต้น 

 
1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
 

   ในการดำเนินโครงการของเทศบาล พบว่า หลายโครงการที่ดำเนินโครงการ โดยขาด
กระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการของผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ และการประเมินผลสำเร็จของโครงการ และขาดการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารทราบ จึงควร
ชี้แจง แนะนำให้มีการประเมินผลโครงการทุกครั้งที่ ดำเนินการโครงการและรายงานผลความคืบหน้าของโครงการ
หรือความสำเร็จของโครงการต่อผู้บริหารทราบ 
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 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
  2.1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็น
จะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุก   ภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์
ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
3) การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศและกองทัพ 
7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมและการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความ
มั่นคงทางอาหารพลังงานและน้ำ 

8) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน 
4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง 
5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 

 
 
 
 
 

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
2) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ 
6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรมและ

สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ
และบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักภาพ 

 

  2.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา 
1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พ่ึง

ประสงค์ 
2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
3) ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4) ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
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5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 
6) พัฒนาระบบดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
1) เพ่ิมโอกาสให้กับเป้าหมาย ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ

ของรัฐและมีอาชีพ 
2) กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุม

และท่ัวถึง 
3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสร้างความเข้มแข็ง การเงินฐานรากตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการลงทุน ที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 
1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็น

ธรรม 
2) เพ่ือประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุลและยั่งยืน 
3) แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขืดความสามารถในการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
7) พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 
1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้ง

การทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศ

เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยและสิทธิ

อธิปไตยในเขตทางทะเล 
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5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืน ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล   
ในสังคมไทย 
แนวทางการพัฒนา 
1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 

ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
แนวทางการพัฒนา 
1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
4) การพัฒนาด้านพลังงาน 
5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนา 
1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี(Technoperneur) 
3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
2) การพัฒนาเมือง 
3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 
1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม่สำหรับสินค้าและ

บริการของไทย 
2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และโทรคมนาคมในการกรอบความร่วมมือ

อนุภาคภายใต้แผนงาน GMS , ACMECS , IMT – GT , BMSTEC และ ภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออำนวย
ความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
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3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการและการลงทุนที่โดดเด่นใน
ภูมิภาค 

4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้ง

ในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ 
7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ 
8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานชาติในการสร้างความม่ันคง 
9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายใต้ประเทศท่ีสำคัญ 

 

  2.1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

แผนพัฒนาภาค  
 แผนพัฒนาภาคและพ้ืนที่กรุงเทพมหานครในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

12 มียุทธศาสตร์แนวคิดแผนงาน/โครงการสำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคุมกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 

1) ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
2) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) 

 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและ สร้างความ
เชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 

1) ยกระดับมาตรฐานบริการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 
2) พัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
   - พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้า OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/Biz Club 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม        ภัย
แล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  
   - บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยง  เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
   - พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย – เมียนมา – ด่านสิงขร 
 

   ยุทธศาสตร์ที่  ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้าง  

เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ 
   - พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองอยุธยา 
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 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี 
อ่างทอง) 
 

   วิสัยทัศน์  “ลุ่มน้ำแห่งประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ย่ังยืน” 
 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 1  เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับ 
      ผู้ประกอบการ SME ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับ 
      เศรษฐกิจ 4.0 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2  ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ 
      ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย ตาม 
      มาตรฐานการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก  
     เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง อย่างเป็นระบบ 
     เพ่ือสร้างความสมดุลและยั้งยืน 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ ขนส่งมวลชน เพ่ือ 
     ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ 

 
  2.1.4  แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี 

 

  วิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สู่เมืองแห่งความสุข” 
 

  คำนิยามเมืองแห่งความสุข 
  เมืองแห่งความสุข  หมายถึง เมืองแห่งการเติบโตอย่างมีความสุข มีเป้าหมายมุ่งสู่การสร้าง
เศรษฐกิจ สังคมที่เข้มแข็ง สุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน และการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดกับหมู่ประชาชน 
สร้างสุขภาพ สร้างความเข้มแข็งทางกายภาพและทางใจ มีความงดงามด้านอารยธรรม ทัศนียภาพและ
ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติซึ่งประชาชนทุกระดับรายได้และวัยสามารถใช้ประโยชน์และสัมผัสได้ 
  องค์ประกอบของเมืองแห่งความสุข 

1) การมีสุขภาวะที่ดี 
2) เศรษฐกิจเข้มแข็ง 
3) สังคมคุณภาพ 
4) สภาพแวดล้อมที่ดี 
5) สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล 

 พันธกิจ 
1) พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 
2) พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
3) พัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความสุข 
4) เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี 
5) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
6) เสริมสร้างความมั่นคงและชุมชนเข้มแข็ง รู้และเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนแบบมี
ส่วนร่วม 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านปลอดภัย 
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   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและสงบสุขของบ้านเมือง 
 

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 

  วิสัยทัศน์  “ลพบุรีน่าอยู่” 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  เสริมสร้างบ้านเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
    และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

 

 2.1.5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      วิสัยทัศน์ 

“เมืองน่าอยู่ ควบคู่การศึกษา สืบสานประเพณี บริหารจัดการที่ดี” 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเมือง พัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี สร้างความสามัคคีในชาติ และการ  
     ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

  ค่าเป้าหมาย 
๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   

   ๒)  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

   กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และความเป็นระเบียบ 

      เรียบร้อยของเมือง 
  2. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมของ 
     ชุมชนให้สวยงามเป็นเมืองน่าอยู่ 
  3. เสริมสร้างความม่ันคงในสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4. การสร้างภูมิคุ้มกันในด้านยาเสพติดแก่เด็กเยาวชน ประชาชนทั่วไป 
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  5. พัฒนาการจัดผังเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นเมืองน่าอยู่ 

6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
  7. ส่งเสริมการบริการสาธารณสุข และการส่งแสริมสุขภาพ 
  8. สรา้งหลักประกันทางสังคมแก่เด็กเยาวชน ประชาชน ผูสู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
  9. การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง 
  10. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

11. อนุรักษ์และสืบทอดทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
  12. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  13. สร้างความรักความสามัคคีในชาติ และการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 

14. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบบประชาธิปไตย 
  15. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
  16. ส่งเสริมบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  17. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  18. ส่งเสริมพัฒนาสถานธนานุบาล(โรงรับจำนำ)เทศบาล 
 

  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง 
    พ้ืนฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
    เทศบาลตำบลหนองม่วง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการ ที่บัญญัติ

ไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 

  เทศบาลตำบลหนองม่วง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนด
โครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ในห้วงปี พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเมือง พัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ 
 

36 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

79 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี สร้างความสามัคคีในชาติ 
และ การส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

8 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

29 
 

รวมทั้งสิ้น 152 
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2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้กำหนดกรอบและแนวทางและวิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย และคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดังนี้  
  1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕62 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๑๐.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕62 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  3. การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
 

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

  (๑) กรอบเวลา (time & timeframe)  
     การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่และเป็นห้วงเวลา
ที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่ โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้  
     - ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองม่วง อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง  
     - สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกปีงบประมาณ  
     - รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศบาล
ตำบลหนองม่วงภายในกำหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด  
  (๒) ความสอดคล้อง (relevance)  
     มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา
ตำบล แผนชุมชน วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย เพ่ือการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร 
รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน  
  (๓) ความพอเพียง (adequacy)  
     การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยคำนึงถึงงบประมาณของ
ท้องถิ่น  
  (๔) ความก้าวหน้า (Progress)  
     พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ วัด
จากรายการที่เป็นโครงการในรอบ  5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  (๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)  
     ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่         มี
ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
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ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่าหรือไม่ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ถูกใช้ไปอย่าง
คุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่  
  (๖) ประสิทธิผล (effectiveness)  
     ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชน ประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่มี
ผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่ 
 (๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  

     ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการ ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาระดับอำเภอ ระดับ
จังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ  
  (๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  
     เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร 
ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ 
 
2.4 กำหนดเครื่องมือและทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผล  
 

  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบล
หนองม่วง ดังนี้  
 

   (1) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์ เป็น
การยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป การ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน  
   (2) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองใหญ่ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต 
   - การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน  
   - การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้
เสียในชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   (3) การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น  การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลคลองใหญ่ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่จะมีการบันทึกการสำรวจ  และทิศทางการสำรวจไว้
เป็นหลักฐาน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เจ้าหน้าที่ 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษา
ได ้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้  
   (4) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
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ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหนองม่วง 
 
2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมิลผล 
 

 2.5.1 การติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565) ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   แบบท่ี  4  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ 
        สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    แบบท่ี  5  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ 
                   สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

  2.5.2 การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท

๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

(๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
แบบท่ี  ๑  แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 

    ท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

   (3) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)  
 
 
 
 

  2.5.3 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
   เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลใน 
                 ภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบล  
                 หนองม่วงในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของ 

                      เทศบาลตำบลหนองม่วง (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 
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ส่วนที่ 3 
การวิเคราะหก์ารติดตามและประเมลิผล 
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ส่วนที่ 3 

การวิเคราะห์การติดตามและประเมิลผล 
 

 

 

 
 
 
1.1 แบบสรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20   
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  15   
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  65   
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (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 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)   
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5)   

รวมคะแนน 100   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

ประเด็น
การ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน 

1 .ข้ อ มู ล
ส ภ า พ
ทั่วไปและ
ข้ อ มู ล
พื้ น ฐ า น
ขององค์กร
ป ก ค ร อ ง
ส่ ว น
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของ
ไม้ /ป่ า ไม้  ฯลฯ  ด้ านการเมื อ ง/การ
ปกครอง เช่น  เขตการปกครอง การ
เลือกต้ัง  ฯลฯ  

20 

(3) 
 
 
 

  

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น  เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ
และจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)   

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)   

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศ รษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย งท้ อ งถิ่ น  (ด้ า น
การเกษตรและแหล่งน้ำ) 

(2) 
 

  

(6 ) ข้อมูลเกี่ ยวกับศาสนา ประเพณี  
วัฒ นธรรม  เช่ น  ก ารนั บ ถื อศ าสน า 

(2) 
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ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของ
ที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่ น  น้ ำ  ป่ า ไม้  ภู เข า  คุณ ภ าพ ขอ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

  

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

(2)   

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิ ธี ก าร  และการดำเนิ นการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด  ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่ ว ม รั บ ป ร ะ โย ช น์  ร่ ว ม แ ก้ ปั ญ ห า 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
แก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3)   

รวม    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน 

2. การ
วิเคราะห์
สภาวการณ์
และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

  

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(1)   

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีตประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ต้น 

(2)   

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
กลุ่มต่างๆสภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไปเป็นต้น 

(2)   

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมี
ผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)   

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการดำเนินงาน
ได้ แ ก่  S-Strength (จุ ด แข็ ง )W-Weakness (จุ ด อ่ อน ) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(2)   

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
พื้นท่ี มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2)   

(8) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผล
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1)   

(9) ผลท่ีได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 เช่น ผลท่ีได้รับ/ผลท่ีสำคัญ ผลกระทบ และ
สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการ
แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1)   

รวม    

 
 

1.4 ยุทธศาสตร์ 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน 
3. ยุทธศาสตร ์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
 
3.5 กลยุทธ ์
 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ ์
 
3.7 จุดยืนทาง 
ยุทธศาสตร์ 
 (Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 
 
3.10 ผลผลิต/
โครงการ 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น  และเชื่ อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

65 
(10) 

  

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

(10)   

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและThailand 4.0 

(10) 
 

  

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  

(5)    

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)    

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายใน
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)    

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำ
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(5)    

รวม    
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2.1 แบบสรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมนิผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ   

(5) 

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

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 

2. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน 

1 .การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  (ใช้กา ร
วิ เ ค ร า ะ ห์  SWOT Analysis/ Demand ( Demand  

Analysis)/ Global Demand แ ล ะ  Trend ปั จ จั ย แ ล ะ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒ นา อย่ างน้ อยต้ องประกอบด้ วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม , 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

  

รวม    
 

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน 

2. การ
ประเมินผล
การนำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่ อ
นำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวน
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิต
นั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ ได้กำหนดไว้
เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มี
จำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

 10 
 
 

 

รวม    
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2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน 

3 .  ก า ร
ประเมินผล
ก า ร น ำ
แผนพัฒนา
ท้ อ ง ถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1 ) ก า ร ป ร ะ เมิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคต่ างๆ  มาใช้ เพื่ อวัดว่ าภารกิ จ 
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการ
ในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่ ง เป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

2) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
( Impact) โค รงการที่ ด ำ เนิ น การใน เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative) 

10 
 

 

รวม    
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2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์ 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน 

4. แผนงาน
แ ล ะ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โ ด ย ใ ช้  SWOT Analysis/ Demand ( Demand  

Analysis) / Global Demand/ Trend ห รื อ ห ลั ก
การบู รณ าการ ( Integration) กั บอ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 

2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่ งน้ ำ ) (Local  Sufficiency  Economy  

Plan : LSEP) 

10 
 

 

รวม    
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2.6 โครงการพัฒนา 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน 

5. โครงการ
พัฒนา 

5 .1  ค วาม
ชัด เจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 

5.2 กำหนด
วัตถุประสงค์
ส อ ด ค ล้ อ ง
กับโครงการ 
 

5 . 3 
เป้ า ห ม า ย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ความชัดเจน
นำไปสู่ การ
ตั้ ง
งบประมาณ
ได้ถูกต้อง 
 
 
  

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่ อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่ กำหนดไว้  ชื่ อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 

(5) 
 
 
 

  

มี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ชั ด เจ น  ( clearobjective) 
โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  
  

สภาพที่ อยากให้ เกิดขึ้นในอนาคตเป็น
ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
คื อกลุ่ ม เป้ าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

คะแนน
ที่ได้ 

5.4 
โครงการมี
ความ
สอดคล้อง
กับแผนยุทธ- 

ศาสตร์ 20 
ปี 
 
 
 

5.5 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ความ
สอดคล้อง
กับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 

5.6 
โครงการมี
ความ
สอดคล้อง
กับThailand 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 
 

  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ  20  ปี  (4 ) ยึ ด เป้ าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5 ) ยึดหลักการ
นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพ
คนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอยา่งมีคณุภาพ (3) การลด
ความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4)  การรองรับ
การเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5 ) การสร้ า งค วาม เจริญ เติ บ โตท าง
เศรษฐกิจและสั งคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  
  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ (5)  
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4.0 ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–

Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่
สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์  
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนา แล้ วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

รวม    
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การดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ 

 

จำนวนโครงการ 
ปี พ.ศ.2564ทั้งหมด 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565) 

จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ 

 

จำนวนโครงการที่ไม่ได้
ดำเนินการ 

 

1 . ยุ ท ธศ าส ตร์ ด้ าน การ
พัฒนาเมือง พัฒนาสังคมที่มี
คุณภาพ 

36 9 20 

2 . ยุ ท ธศ าส ต ร์ ด้ าน การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 79 43 30 

3 . ยุ ท ธศ าส ตร์ ด้ าน การ
ส่งเสริมอนุ รักษ์ประเพณี  
สร้างความสามัคคี ในชาติ  
และการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

8 4 4 

4 . ยุ ท ธศ าส ตร์ ด้ าน การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

29 16 9 

รวมท้ังสิ้น 152 72 63 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ขั้นตอนการจัดทำแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2 คุณภาพแผนยุทธศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์  
 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป  
  1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง  
 
  2. ช่วงอายุ ( ) 15 -20 ปี  ( ) 21 - 30 ปี  ( ) 31 - 40 ปี  
       ( ) 41 - 50 ปี ( ) 51 - 60 ปี  ( ) 61 ปี ขึ้นไป  
 
  3. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษา ( ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
         ( ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ( ) ปริญญาตรี  
         ( ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………………………….  
 
  4. อาชีพหลัก ( ) รบัราชการ/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  
          ( ) รับจ้าง ( ) ประมงพ้ืนบ้าน ( ) เกษตรกร  
          ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………………………………  
 
ส่วนที ่2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         ใน
ภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ  
 

ประเด็น 
พอใจมาก 

(คน) 
ปานกลาง 

(คน) 
ไม่พอใจ 
(คน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม     
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม     
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม     
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม     
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม     
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด     
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น  

   

8) การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน     
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม     

คิดเป็นร้อยละ    
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ส่วนที ่4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
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ส่วนที่ 4 
 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณ ฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น  และหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการการวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    
 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองม่วง  เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่ งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองม่วง  จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นและการติดตามและ
ประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการโดยมีรายละเอียด  ดังนี้  

 

๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมา
ด้วย ๔  แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ ๗  การวัด
คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  
๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคำอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔   

(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพ
ของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม 
เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองม่วง  ได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ตามแบบประเมินคุณภาพ
ของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 



45 
 

 
การประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ของเทศบาลตำบลหนองม่วง 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

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 
 
๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เพื่อ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    
 

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองม่วง  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ ๑)กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองม่วง  ได้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2560 – 2565 ) เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 
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การพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  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 มีงบประมาณที่ผ่านมา 5 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ  

๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ  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 
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สรุปการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

   เทศบาลตำบลหนองม่วง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการ       ที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนำมาจัดทำ
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  
 

  เทศบาลตำบลหนองม่วง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนด
โครงการทีจ่ะดำเนินการตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการพัฒนา
เมือง พัฒนาสังคม
ที่มีคุณภาพ 

42 6,398,040.00 48 31,957,080.00 27 22,890,500.00 29 25,946,340.00 36 39,799,950.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

63 42,456,500.00 64 21,537,800.00 71 18,195,538.00 73 18,293,500.00 79 42,371,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณี 
สร้างความสามัคคี
ในชาติ และการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

6 1,360,000.00 6 1,360,000.00 8 812,000.00 8 812,000.00 8 812,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการที่ดีตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

33 39,080,000.00 33 38,944,000.00 26 6,120,000.00 25 6,220,000.00 29 6,645,100.00 

รวม 144 89,294,540.00 151 93,798,880.00 132 48,018,038.00 135 51,271,840.00 152 89,628,050.00 
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การจัดทำงบประมาณ 
   ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองม่วง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 72 โครงการ งบประมาณ 1,401,710 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเมือง พัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ 9 15,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 43 971,370.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี สร้างความสามัคคีในชาติ และ
การส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4 150,140.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 16 265,200.00 

รวม 72 1,401,710.00 
 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
  เทศบาลตำบลหนองม่วง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดย
ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 19 โครงการ จำนวนเงิน 1,236,405.72 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 19 โครงการ จำนวนเงิน 1,236,405.72 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเมือง 
พัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ 

1 12,960.00 1 12,960.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

10 823,567.10 10 823,567.10 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณี สร้างความสามัคคีในชาติ และการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 146,157.30 1 146,157.30 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

7 253,721.32 7 253,721.32 

รวม 19 1,236,405.72 19 1,236,405.72 
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ผลการดำเนินงาน 
  เทศบาลตำบลหนองม่วง ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดย
ได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ
ดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการ
พัฒนาเมือง พัฒนาสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทาง
ถนน(สำนักปลัด) 

15,000.00 12,960.00 12,960.00 2,040.00 

2.  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

โครงการวันวิชาการ 10,000.00 8,859.00 8,859.00 1,141.00 

3.  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

27,710.00 27,710.00 27,710.00 0.00 

4.  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน
(สำนักปลัด) 

651,000.00 650,650.00 650,650.00 350.00 

5.  
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

โครงการอบรมผู้ประกอบการสถานที่
จำหน่ายอาหาร(กองสาธารณสุข) 

20,000.00 16,430.00 16,430.00 3,570.00 

6.  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนใน
สถานศึกษาเทศบาลตำบลหนองม่วง 
(กองการศึกษา) 

20,000.00 19,918.10 19,918.10 81.90 

7.  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

อุดหนุนโครงการชุบชีวิต ขยะดว้ย
ธรรมะและ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
(ขยะรีไซเคิล) (โรงเรียนหนองม่วง
วิทยา) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

8.  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

อุดหนุนโครงการค่าย อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (โรงเรียนหนองม่วงวิทยา) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

9.  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

อุดหนุนโครงการเกษตร กา้วล้ำนอ้มนำ
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพยีง (โรงเรียน
หนองม่วงวิทยา) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

10.  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

อุดหนุนโครงการเยาวชน ต้นกลา้ 
ศิลปะ นาฎดนตรี สูว่ิถีชุมชน (โรงเรียน
หนองม่วงวิทยา) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

11.  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

อุดหนุนโครงการชุบชีวิต ขยะดว้ย
ธรรมะและ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
(ขยะรีไซเคิล) (โรงเรียนหนองม่วง
วิทยา) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 
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  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบญัญตัิ/

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

12.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี 
สร้างความสามัคคีในชาติ 
และการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการประเพณีวันลอยกระทง (กอง
การศึกษา) 

150,000.00 146,157.30 146,157.30 3,842.70 

13.  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการจัดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 

156,000.00 153,691.32 153,691.32 2,308.68 

14.  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซด์ของ
เทศบาลตำบลหนองม่วง 

25,000.00 22,200.00 22,200.00 2,800.00 

15.  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับ
ขั้นตอน/อัตราการเก็บภาษีต่างๆ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

16.  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏบิัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานทีก่ลาง) 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

17.  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

อุดหนุนโครงการการจัดงานรัฐพธิีและ
วันสำคัญของชาติ (สำนักปลัด) 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

18.  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการจัดทำแผนชุมชน(สำนักปลัด) 7,000.00 6,130.00 6,130.00 870.00 

19.  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการประชุมชุมชนและประชาคม
เมือง(สำนักปลัด) 

26,700.00 26,700.00 26,700.00 0.00 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 
เทศบาลตำบลหนองม่วง หนองม่วง จ.ลพบุรี  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการพัฒนา
เมือง พัฒนาสังคม
ที่มีคุณภาพ 

29 25,946,340.00 9 15,000.00 1 12,960.00 1 12,960.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

73 18,293,500.00 43 971,370.00 10 823,567.10 10 823,567.10 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณี 
สร้างความสามัคคี
ในชาติ และการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

8 812,000.00 4 150,140.00 1 146,157.30 1 146,157.30 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

25 6,220,000.00 16 265,200.00 7 253,721.32 7 253,721.32 

รวม 135 51,271,840.00 72 1,401,710.00 19 1,236,405.72 19 1,236,405.72 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19) ส่งผลให้การดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม ที่มีการรวมตัวกันทำกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งหากหน่วยงานดำเนินการอาจจะ
ส่งผลทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งไม่เป็นผลดีเท่าท่ีควรต่อประชาชน  
 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เช่น การอบรมออนไลน์ หรือการเลือกกลุ่ม
ตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม และต่อยอดการให้ความรู้ภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID – 19    คลี่คลาย
การแพร่ละบาดลง 
 


