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โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบวัลาย 



ค าน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ    
ทุกปี     

 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลหนองบัวลาย จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวลาย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖1) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังว่า
รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 



สารบัญ 
 
 
เรื่อง                   หน้า  
 
ส่วนที่  ๑  บทน า          ๑ – ๑๐ 
 
ส่วนที่  ๒  แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย     ๑๑ – ๑๒ 

    และแนวทางการพัฒนาเทศบาล  
 
ส่วนที่  ๓  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     ๑๓ – 22  
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ส่วนท่ี  ๑ 
 

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

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน        
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น 
แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ 
เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ท้องถิ่นของตน จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเปูาหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมี
การก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้
ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

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

ดังนั้น  การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่ง
บอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตาม
หรือบรรลุตามเปูาหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่
ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้
ข้อมูลปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น   
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมี
ระบบติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้
ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอ
ทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเปูาหมาย   การติดตามดูประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหาร
โครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการ
ค่อนข้างสูง 

 



จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความ
ซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่
จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่ง
ที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด
ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้
จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร 
อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่
ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร 
(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไป
ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการ
ตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการด าเนินการใดๆ 
ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล
โดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปูาหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  

จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ   

(๑)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

(๓)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

  

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวลาย  
จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
1 รอบเดอืนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม ๒๕๖1) ขึ้น  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  
 



 
 
 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง

แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏบิติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูก
ก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝุายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ไช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่เป็น
เครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็น
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคม
ท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและ
สภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์
การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี        ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การ
ประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไป
ปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย 
(policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจาก
การติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์
การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการ
เลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่
พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มี
หน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่าย
งบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ และประมาณการร่ายจ่ายและให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน 

๒.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

๑.  ความหมายของการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู ้

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปผกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘       
ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประ
มารรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนา  

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ 
ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมาก
ที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ ขยายโครงการ 
งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบอุปสรรค ก็ต้องเร่งรีบ
ด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับ
ให้มั้นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  
โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยการติดตามและประเมินผล    ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่ งยืน เป็นไป
ตามเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 
 
 
 
 
 

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 



 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘ ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมิ นผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)   

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น พร้อมกบัประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ 
(๕)   

 
 

๔.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 



 
 
 
  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวลาย ได้ก าหนดกรอบและแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและ
คู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

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

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

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหาร
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

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

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

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบลแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น   

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 

 

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 



(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่  
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่ 

5.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งต าบล อ าเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัย

ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลาย
แนวทาง  เช่น  การวิเคราห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตาม
สายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

5.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4)  

5.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

5.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
5.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
5.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
5.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 
 

 



 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๒ประการ 
ดังนี้ 

6.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย(stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตร
มาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

รายไตรมาส 
  (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  ๖  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม          
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน     
 

 (๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ้โดย
รูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวีธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์       

ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่าย
งบประมาณ เอกสารการด าเนินโครงการ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้
หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

 
 

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 



6.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูล
มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาสี่ปี แผนการด าเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ   
สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   

     
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนิการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

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

๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๒)  ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

7.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้

มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ ใช้แบบประเมินโครงการที่ใช้งบด าเนินการตั้งแต่ 
100,000 บาท ขึ้นไป  

7.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมิน
ได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
 
 
 

๑) ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒) เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗.  เครื่องมอืที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 
 

๘.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
 
 



๓) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยน
แนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรคและปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไรเมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗) ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปส รรคเหล่านี้
ได้ปผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป        ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 

 
1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
 “เทศบาลต าบลหนองบัวลายน่าอยู่   การคมนาคมสะดวก    สาธารณูปโภคครบครัน    ส่งเสริม
การศึกษา   พัฒนาคุณภาพชีวิต    อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง” 

2.  พันธกิจการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
 2.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการพัฒนาการเมือง  การบริหารและ  ส่งเสริมศักยภาพ
ของท้องถิ่นในทุก ๆ  ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
 2.2  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 2.3 จัดให้มีการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
 2.2  จัดให้มีและบ ารุงรักษาถนน  ทางระบายน้ า  ประปา  ไฟฟูา  และสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
 2.5  เสริมสร้างความเป็นอยู่ด้านสังคมของประชาชน   

3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
 3.1  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลในด้านการเมืองการบริหาร 
 3.2  ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ 
 3.3  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
 3.4  การคมนาคมสะดวก ทางระบายน้ า   ประปา  ไฟฟูาสาธารณะ  และสาธารณูปโภค -สาธารณูปการ
ครบถ้วนทั่วถึง 
 3.5  ประชาชนมีสุขภาพดี  มีการศึกษา  ครอบครัวอบอุ่นและปลอดยาเสพติด 
 
จุดมุ่งหมายที่คาดว่าจะได้รับหลังจากการพัฒนาแล้วตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
 มีแหล่งน้ าในพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์มีระบบการประปาที่สะอาดและมาตรฐาน  เพียงพอกับความต้องการ     
การติดต่อสื่อสาร  การคมนาคมสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตของผู้คนในเขตเทศบาลดี  
มีระบบสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ  ผู้คนได้มีความรู้  การศึกษาดี  รู้ทันกับเหตุการณ์บ้านเมือง สิ่งแวดล้อม
ได้รับการแก้ไขและพัฒนาดีขึ้น ผู้คนมีพออยู่พอกิน เศรษฐกิจในสังคมดี สังคมในชุมชนน่าอยู่  น่าอาศัย  ผู้คน
อัธยาศัยดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 



 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตาม 
    หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

1.1  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
1.2  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 
 

2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความ 
    สามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทา 
    ปัญหาความยากจน 

2.1  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
2.2  ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน 
 
 

3.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

3.1  การก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย  ในชุมชนและท้องถิ่น 
3.2  การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและ 
      การประหยัดพลังงาน 
 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
    โครงสร้างพื้นฐาน 

4.1  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ าและการ 
      ปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
4.2  การสาธารณูปโภค -  สาธารณูปการ 
 

5.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพ 
    ชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี 
    ความสุข 

5.1  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งกายภาพและใช้ 
      เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
5.2  การสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อย 
      โอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5.3  การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา  กีฬาแห่งชาติ  และการ 
      สนับสนุนกีฬานานาชาติ 
5.4  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ า 
5.5  การสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพการรักษาพยาบาลการปูองกัน และ 
      ควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ  การฟื้นฟูสุขภาพของ 
      ประชาชน 
5.6  การปูองกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
5.7  การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทาง  
      พระพุทธศาสนา 

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

 
 
 

 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๓ 
 
 
 

 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลหนองบัวลาย ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล      เพ่ือใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล โครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไป
วิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์  โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1        
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1) คือการประเมินผลในเชิง
ปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ – ๓/๑ (ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการ
ติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบที ่ ๑  การก ากบัการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
(ตามคู่มอืกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 



ค าช้ีแจง  :  แบบที ่ ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆ คร้ัง หลงัจากท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดป้ระกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์แลว้ 
 

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......เทศบาลต าบลหนองบัวลาย................................................................. 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ
ด าเนินการ 

๑  คณะกรรมการพฒันาเทศบาล 
๑.๑  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาเทศบาลเพื่อจดัท าแผนพฒันาเทศบาล   
๑.๒  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาเทศบาลเพื่อจดัท าแผนพฒันา
เทศบาล 

  

๑.๓  มีการจดัประชุมอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ   
๑.๔  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล   
๑.๕  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพฒันาเทศบาลร่วมกบัประชาคมทอ้งถ่ิน และร่วมจดัท า
ร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

  

๒  การจัดท าแผนพฒันาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมขอ้มูลและปัญหาส าคญัของเทศบาลมาจดัท าฐานขอ้มูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
๒.๓  มีการวเิคราะห์ศกัยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พฒันาเทศบาล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวสิัยทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาเทศบาลท่ีสอดคลอ้งกบั
ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน 

  

๒.๕  มีการก าหนดวสิัยทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาเทศบาลท่ีสอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์จงัหวดั 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาเทศบาล   
๒.๘  มีการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา   
๒.๙  มีการก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันา   
๒.๑๐ มีการอนุมติัและประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์การพฒันา   
๒.๑๒ มีการจดัท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 



แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน(รายไตรมาส) ทุก ๆ 
๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม ๒๕60 – กันยายน ๒๕61 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม  ๒๕๖1)   
ส่วนที่  ๒  ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี      

ยุทธศาสตร์ 

ปีที่ 1 พ.ศ. 2561 ปีที่ 2 พ.ศ. 2562 ปีที่ 3 พ.ศ. 2563 ปีที่ 4 พ.ศ. 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.  ยทุธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม
หลกัการบริหาร
บา้นเมืองท่ีดี 

25 8,283,200 25 8,283,200 25 8,283,200 25 8,283,200 100 33,132,800 

2.  ยทุธศาสตร์
เสริมสร้างความ 
สามารถทาง
เศรษฐกิจ     
และบรรเทาปัญหา
ความยากจน 

3 900,000 3 900,000 3 900,000 3 900,000 12 3,600,000 

3.  ยทุธศาสตร์การ
การอนุรักษแ์ละ
พฒันา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอ้ม
ให้เกิดความ สมดุล 

8 445,000 8 445,000 8 445,000 8 445,000 32 1,780,000 

4.  ยทุธศาสตร์การ
พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

67 37,902,800 67 37,902,800 67 37,902,800 67 37,902,800 268 151,611,200 

5.  ยทุธศาสตร์
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
และ อยูร่่วมกนั
อยา่งมีความสุข 

236 41,848,990 236 42,398,990 236 42,948,990 236 43,498,990 944 170,695,960 

รวม 339 89,379,990 339 89,929,990 339 90,479,990 339 91,029,990 1,356 360,819,960 



แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
               การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖ เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ            
เดือน  ตุลาคม  ๒๕60 – กันยายน  ๒๕๖1 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม  ๒๕๖๐ – มีนาคม  ๒๕๖1) 
 
ส่วนที ่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
     

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 

จ านวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพฒันา
ท้องถิ่นส่ีปี 

บรรจุในเทศ
บัญญตัิ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑.  ยทุธศาสตร์การบริหารราชการตามหลกัการ   
    บริหารบา้นเมืองท่ีดี 

25 11 44 

๒.  ยทุธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทาง 
    เศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

3 2 66.66 

๓.  ยทุธศาสตร์การการอนุรักษแ์ละพฒันา  
    ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดความ 
    สมดุลฯ 

8 2 25 

๔.  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 67 5 7.46 
๕.  ยทุธศาสตร์สร้างสังคมใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีและ 
    อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 

236 71 30.08 

รวม 339 91 26.84 

 



 
 

 
 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             พ.ศ.๒๕๔๘ 
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ                  องค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ( ฉ บั บ ที่ ๒ )  พ . ศ . ๒ ๕ ๕ ๙  ป ร ะ ก อ บ กั บ ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  ด่ ว น ที่ สุ ด                                     
ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 5797  ลงวันที่ 10 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่(พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ    
 

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย เป็นไปด้วยความถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลหนองบัวลาย จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผน และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่(พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

การติดตามและประเมินผล 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 



1. การติดตามประเมินผลเชิงปริมาณ 
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (รอบเดือนเมษายน 2561) 

(ไตรมาส ที่ 1 – 2 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 (6 เดือนแรก)) 
และสรุปโครงการที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี  รวม  11  โครงการ  เป็นเงิน  
                      2,852,810  บาท 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

230,000 208,540 ส านักปลดั    

2 โครงการอุดหนุนอ าเภอบัวลาย ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีของดีบัวลาย ประจ าปี ๒๕61 

50,000 0 ส านักปลดั  

3 โครงการอุดหนุนอ าเภอบัวลาย  ตามโครงการอุดหนุน
งานรับบริจาคโลหิต 

10,000 0 ส านักปลดั  

4 โครงการอุดหนุนอุดหนุนอ าเภอบัวลาย ตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธี 

20,000 20,000 ส านักปลดั  

5 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน 10,000 0 ส านักปลดั  

6 โครงการส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริตและปลูกฝัง
ทัศนคติฯ 

20,000 0 ส านักปลดั 
 

7 โครงการอุดหนุน อบต. เมืองพะไล  ตามโครงการศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. 

18,000 0 ส านักปลดั  

8 โครงการอุดหนุนอ าเภอบัวลาย ศูนย์ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

10,000 0 ส านักปลดั  

9 โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี 20,000 20,000 ส านักปลดั  
10 โครงการจัดงานวันเทศบาล 15,000 0 ส านักปลดั  
11 โครงการพัฒนาบุคลากร 50,000 0 ส านักปลดั  
12 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ส านัก

ปลัด 
1,216,800 476,264 ส านักปลดั  

13 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กองคลัง 187,200 68,417 กองคลัง  
14 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กอง

การศึกษา 
972,000 300,300 กอง

การศึกษา 
 

15 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กอง
สาธารณสุข 

1,872,000 739,819 กอง
สาธารณสุข 

 

16 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กองช่าง 374,400 146,400 กองช่าง  
17 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กองการ

ประปา 
187,200 186,900 กองการ

ประปา 
 

18 โครงการงานรัฐพิธ ี(พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ) 800,000 654,200 ส านักปลดั  
19 โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานผูบ้ริหาร ผู้น าชุมชนฯ 100,000 31,970 ส านักปลดั  

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน รวม  0 โครงการ   
เป็นเงิน  0 บาท 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพในเขต
เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

5,000 0 ส านักปลดัฯ  

2 โครงการขับเคลื่อนน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 10,000 0 ส านักปลดัฯ  
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน     
รวม  0  โครงการ เป็นเงิน  0 บาท   
   

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑ โครงการฝึกอบรม รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย 5,000 0 กองสาธารณสุข  
๒ โครงการอบรมท าปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ 5,000 0 กองสาธารณสุข  

      

        
ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  รวม  5  โครงการ  เป็นเงิน 1,520,114  บาท 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตช่วง
หน้าบ้าน ด.ต.ถนอม เสื่อมใส 

500,000 500,000 กองช่าง  

๒ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าซอยข้าง รพ.สต.    
บัวลาย (ฝั่งบ้านยายหนูจีน) 

77,000 0 กองช่าง  

๓ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกช่วงซอยโรบิน-
ฮูดเดิม 

500,000 500,000 กองช่าง จ่ายขาดฯ 

๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านจรด โครงการ
ละห้าล้าน (ชุมชนนาเจริญ) 

339,000 337,000 กองช่าง จ่ายขาดฯ 

5 โครงการขุดลอกโรงตกตะกอนโรงสูบประปา 15,000 0 กองการ
ประปา 

 

6 โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ า 25,000 13,464 กองการ
ประปา 

 

7 โครงการดูแลควบคุมระบบการผลิตน้ าประปา 254,780 169,650 กองการ
ประปา 

 

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่  ๕  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จ านวน  38 โครงการ      
             เป็นเงิน 4,752,472.09 บาท 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑ โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการสอน 972,000 300,300 กองการศึกษา  
2 โครงการคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาโรงเรียน

เทศบาล 
5,000 0 กองการศึกษา  

3 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
หนองบัวลาย 

171,500 76,000 กองการศึกษา  

4 โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนอนุบาลเทศบาลหนอง   
บัวลาย 

480,000 256,820 กองการศึกษา  

5 โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนเทศบาลหนอง 
บัวลาย 

930,000 434,000 กองการศึกษา  

๖ โครงการส่งเสริมศักยภาพการจดัการศึกษา ร.ร.อนุบาล 242,200 226,862 กองการศึกษา  
๗ โครงการจดัซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์เด็ก 10,000 10,000 กองการศึกษา  
8 โครงการค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ศูนย์เด็ก 5,000 0 กองการศึกษา  
9 โครงการจดัซื้อจัดจ้างของศูนย์เด็ก 44,500 10,000 กองการศึกษา  

๑๐ โครงการส่งเสริมสุนทรียะทางดนตรี ร.ร.อนุบาล 8,000 8,000 กองการศึกษา  
๑๑ โครงการแข่งขันกีฬาสภีายใน ร.ร.อนุบาล 5,000 0 กองการศึกษา  
๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียน ร.ร.อนุบาล 10,000 0 กองการศึกษา  
๑๓ โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ฯ ร.ร.อนุบาล 4,000 0 กองการศึกษา  
๑๔ โครงการจดัซื้อสื่อการเรยีนการสอน ร.ร.อนุบาล 40,000 26,723 กองการศึกษา  
15 โครงการวันแสดงผลงานเด็ก ร.ร.อนุบาล 5,000 0 กองการศึกษา  
16 โครงการค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ร.ร.อนุบาล 10,000 7,080 กองการศึกษา  

17 โครงการจดัซื้อวัสดุก่อสรา้ง ร.ร.อนุบาล 15,000 1,500 กองการศึกษา  

18 โครงการจดัซื้อวัสดุส านักงาน ร.ร.อนุบาล 55,000 13,076.45 กองการศึกษา  

19 โครงการจดัซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ร.ร.อนุบาล 35,000 15,456 กองการศึกษา  

20 โครงการจดัซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ร.ร.อนุบาล 8,000 8,000 กองการศึกษา  
21 โครงการจดัซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทย ุร.ร.อนุบาล 5,000 5,000 กองการศึกษา  
22  โครงการจดัซื้อวัสดุการเกษตร ร.ร.อนุบาล 4,000 0 กองการศึกษา  
23 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ร.ร.อนุบาล 82}500 0 กองการศึกษา  
24 โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ฯ ร.ร.อนุบาล 2,000 2,000 กองการศึกษา  

25 โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี ร.ร.อนุบาล 40,000 0 กองการศึกษา  
26 โครงการจดัท าโครงงานนักเรียน ร.ร.อนุบาล 9,600 9,595 กองการศึกษา  
27 โครงการอาหารอาหารเสริมนม ร.ร.อนุบาล 229,944 41,038.44 กองการศึกษา  
28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.อนุบาล 200,000  กองการศึกษา  
29 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจดัการศึกษา ร.ร.เทศบาล 1,522,600 248,000 กองการศึกษา  
30 โครงการจดักิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ร.ร.เทศบาล 5,000 0 กองการศึกษา  
31 โครงการส่งเสริมให้นักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ   

ร.ร.เทศบาล 
28,650 

0 
กองการศึกษา  

32 โครงการวันสุนทรภู่ ร.ร.เทศบาล 10,000 0 กองการศึกษา  
33 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศลิปะ ดนตรี ร.ร.เทศบาล 30,000 0 กองการศึกษา  
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34 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยฯ ร.ร.เทศบาล 15,000 0 กองการศึกษา  
35 โครงการแข่งขันกีฬาสภีายใน ร.ร.เทศบาล 20,000 0 กองการศึกษา  
36 โครงการกิจกรรม 5 ส. ร.ร.เทศบาล 5,000 4,890 กองการศึกษา  
37 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ร.ร.เทศบาล 2,000 0 กองการศึกษา  

38 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาฯ ร.ร.เทศบาล 664,996 167,456.45 กองการศึกษา  
39 โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายฯ ร.ร.เทศบาล 20,000 0 กองการศึกษา  
40 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้ ร.ร.เทศบาล 5,000 0 กองการศึกษา  
41 โครงการทัศนศึกษาภูมิศาสตร์ฯ  ร.ร.เทศบาล 80,000 51,960 กองการศึกษา  
42 โครงการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม ร.ร.เทศบาล 3,520 0 กองการศึกษา  
43 โครงการจดักิจกรรมช่วงปิดภาคเรยีน ร.ร.เทศบาล 3,080 0 กองการศึกษา  
44 ค่ากระแสไฟฟูา ร.ร.เทศบาล 185,000 110,000 กองการศึกษา  
45 โครงการอาหารเสรมินม ร.ร.เทศบาล 445,517 69,746.58 กองการศึกษา  
46 โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.เทศบาล 200,000 0 กองการศึกษา  
47 โครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 3,000 0 กองการศึกษา  
48 โครงการอาหารเสรมินม ร.ร.ชุมชนบ้านหนองบัวลาย 212,699 35,737.40 กองการศึกษา  
49 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ร.ร.ชุมชนบ้านหนองบัวลาย 444,000 224,000 กองการศึกษา  

50 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพตดิ 200,000 176,392.77 กองการศึกษา  

51 โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานอื่น 3,000 0 กองการศึกษา  

52 โครงการจดังานวันลอยกระทง 180,000 161,435 กองการศึกษา  

53 โครงการจดังานวันข้ึนปีใหม ่ 15,000 11,900 กองการศึกษา  
54 โครงการจดังานวันสงกรานต ์ 60,000 0 กองการศึกษา  
55 โครงการจดังานวันแห่เทียนเข้าพรรษา 30,00 0 กองการศึกษา  
56 โครงการจดังานวันเด็ก 100,000 73,093 กองการศึกษา  
57 โครงการจดังานประเพณีบญุบั้งไฟ 5,000 0 กองการศึกษา  

58 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐานฯ 160,000 0 กองสาธารณสุข  
59 โครงการปูองกันและแก้ไขปญัหาสาธารณภัย 20,000 0 ส านักปลดั  
60 โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล 40,000 30,510 ส านักปลดั  
61 โครงการให้ความรู้กับประชาชนในการปูองกันและระงับ

อัคคีภัย 
10,000 0 ส านักปลดั  

62 โครงการซ้อมแผนปูองกันภัยฝุายพลเรือน 10,000 0 ส านักปลดั  
63 โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคมุโรคพิษสุนัขบ้า 15,000 0 กองสาธารณสุข  
64 โครงการควบคมุและปูองกันโรคไข้เลือดออก 15,000 0 กองสาธารณสุข  
65 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. 5,000 0 กองสาธารณสุข  
66 โครงการอาหารปลอดภัย 5,000 0 กองสาธารณสุข  
67 โครงการทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ 50,000 32,000 ส านักปลดั  
68 โครงการชมรมผูสู้งอาย ุ 20,000 0 ส านักปลดั  
69 โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่ 10,000 0 ส านักปลดั  
70 โครงการปูองกันยาเสพตดิและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 10,000 0 ส านักปลดั  
71 โครงการท าความสะอาดตลาด 3,000 0 กองสาธารณสุข  
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72 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส ์ 60,000 22,500 ส านักปลดั  
73 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 2,656,800 1,256,000 ส านักปลดั  
74 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้พิการ 1,305,600 466,400 ส านักปลดั  
75 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 60,000 60,000 กองสาธารณสุข  

76 โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจรฯ 110,000 99,000 ส านักปลดั  
      

 
 

2. การประเมินผลเชิงคุณภาพ (การประเมินความพึงพอใจ) 
 (โครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ 100,000 บาท ข้ึนไป) 
ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวลาย ในคราวประชุม      เมื่อวันที่ 
8 ธันวาคม 2560 ได้ก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจ  โครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ      ตั้งแต่ 
100,000 บาท ขึ้นไป ซึ่งเทศบาลต าบลหนองบัวลาย มีโครงการที่ได้ประเมินความพึงพอใจ  ดังนี้ 
1. โครงการกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด  
2. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
3. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 
4. โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย 
5. โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย 
 

ซึ่งมีรายละเอียดผลการประเมินความพึงพอใจ ในแต่ละโครงการตามเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 4 

 
 
 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวลาย เสนอความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะ ต่อผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวลาย เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา  

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวลาย มีความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และสอดคล้องกับผลการประเมินในรอบที่ผ่านมาว่า จากผลการประเมินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวลาย รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือน มีนาคม 2561) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก็แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของเทศบาล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ดี ภายใต้งบประมาณท่ีมีอย่างจ ากัด ซึ่งงบประมาณก็ได้รับการจัดสรรมาในช่วงท้ายๆ ของปีงบประมาณ ท าให้หลาย
โครงการจึงไม่สามารถด าเนินการได้ทันในปีงบประมาณ แต่ก็ขอฝากถึงผู้บริหารว่าในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป เมื่อ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ก็ขอให้รีบด าเนินการโครงการต่างๆ ตามห้วงระยะเวลาที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ใน
แผน เพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของพ่ีน้องประชาชนภายในเขตเทศบาลอย่างทันท่วงที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปรายงานผลและเสนอความเห็น 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  

(รอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1) 
  *************************** 

  

  ตามท่ี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวลาย  ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (รอบ
เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1) ตามที่ได้ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งได้
รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้อ งถิ่น และ
นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลหนองบัวลาย เมื่อวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1 นั้น 
 

ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลต าบลหนองบัวลาย จึงขอประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 (รอบเดือน เมษายน                 
พ.ศ. ๒๕๖1) เพ่ือให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

        

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่  2  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖1 
 
 
 

 รัตต์ณาพร  เล่าสถาพรสิริโชติ 
   นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


