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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลหนองบัวลาย จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ 
คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนที่  ๑ 
 

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

กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน        
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น  
แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ 
เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญ
ประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจำเป็นต้องมีการ
กำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย
เหตุผลทีมี่การวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ  

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

ดังนั้น  การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่สุดสำหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น   
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมี
ระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
แก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย   การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการ
มักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง 
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จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน
แต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำ
รายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความ
เชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วน
ของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการ
ประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้
หรือไม ่อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) 
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุง
และการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  

จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลตำบลหนองบัวลาย จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2 และ ข้อ ๑3          
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ   

(๑)  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

(๓)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   

  

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย  
จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  

นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏบิติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ใน
รูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ไช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการ
ทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูป
ของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ 
ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผล
เป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อม
ของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process)การประเมินผลิตนโยบาย 
(policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy 
impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็น
เครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และ
นโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นว่า
ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  
องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบ
โครงการโดยตรง   
 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้
จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการร่ายจ่ายและให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

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

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมายและ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน 

๒.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

๑.  ความหมายของการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปผกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘       
ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประ
มารรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ใน
แผนพัฒนา  

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบ
และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ 
ประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด
และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ 
ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบอุปสรรค ก็ตอ้งเร่งรีบดำเนินการและจะต้อง
ตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  
เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้าย
เมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุง
และเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้
เกิดกระบวนการพัฒนาทอ้งถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

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

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
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ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. ๒๕61 ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิน่ทีป่ระชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมิ นผล

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

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 12 (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑3 (๕)   

 
 
 

๔.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ได้กำหนดกรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙        
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 6046 ลงวันที่ ๑9 ตุลาคม  ๒๕61 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

➢  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมินผล  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) 
   การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบลแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้ องถิ่น โดยคำนึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น   

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม ่

 

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่  
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจว่ามี ผลกระทบเกิดขึ้น
อย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

5.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้าน
ที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อม
ภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  
เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอก
นี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัย

ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง  
เช่น  การวิเคราห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึง
จุดแข็งและจุดอ่อน   

5.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย 
➢  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) ห้วงปีงบประมาณ 2564 

5.๔  ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

5.๕  สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
5.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
5.๗  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
5.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนด
วิธีการติดตามและประเมิน กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ 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 
  คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  
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  สิ่งทีใ่ช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ ได้รับจากแผนพัฒนา เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดย
รูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวีธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์       

ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  
อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่าย
งบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ เพ่ือตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้
หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

 
 

๖.  ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
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6.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมา

วิเคราะห์  เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำมาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพ้ืนที่
ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   

     
 สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนิการติดตามประเมินผล
ตามที่กล่าวไปแล้วในระบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

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

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

แบบท่ี  ๑  แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

7.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี

การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ ใช้แบบประเมินผลโครงการ  

7.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 

๗.  เครื่องมอืที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
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๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ  ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน  การเปลี่ยน
แนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพ่ือนำมาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรคและปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไรเมื่อทราบ
ข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระจ่าง
ชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะ
นำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทาง
การเงินมี  ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ  
และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการ
ไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)      

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ปผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำ
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป        
ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก กค็วรยกเลิกท้ิงเสีย     
 
 
 

๘.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 

 
1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย 
 “เทศบาลตำบลหนองบัวลายน่าอยู่   การคมนาคมสะดวก    สาธารณูปโภคครบครัน    ส่งเสริม
การศึกษา   พัฒนาคุณภาพชีวิต    อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง” 

2.  พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย 
 2.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการพัฒนาการเมือง  การบริหารและ  ส่งเสริมศักยภาพ
ของท้องถิ่นในทุก ๆ  ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
 2.2  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 2.3 จัดให้มีการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
 2.4  จัดให้มีและบำรุงรักษาถนน  ทางระบายน้ำ  ประปา  ไฟฟ้า  และสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
 2.5  เสริมสร้างความเป็นอยู่ด้านสังคมของประชาชน   

3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย 
 3.1  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลในด้านการเมืองการบริหาร 
 3.2  ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ 
 3.3  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
 3.4  การคมนาคมสะดวก ทางระบายน้ำ   ประปา  ไฟฟ้าสาธารณะ  และสาธารณูปโภค -สาธารณูปการ
ครบถ้วนทั่วถึง 
 3.5  ประชาชนมีสุขภาพดี  มีการศึกษา  ครอบครัวอบอุ่นและปลอดยาเสพติด 
 
จุดมุ่งหมายที่คาดว่าจะได้รับหลังจากการพัฒนาแล้วตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย 
 มีแหล่งน้ำในพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์มีระบบการประปาที่สะอาดและมาตรฐาน  เพียงพอกับความต้องการ     
การติดต่อสื่อสาร  การคมนาคมสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตของผู้คนในเขตเทศบาล
ดี  มีระบบสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ  ผู้คนได้มีความรู้  การศึกษาดี  รู้ทันกับเหตุการณ์บ้านเมือง 
สิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไขและพัฒนาดีขึ้น ผู้คนมีพออยู่พอกิน เศรษฐกิจในสังคมดี สังคมในชุมชนน่าอยู่ น่าอาศัย  
ผู้คนอัธยาศัยดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
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4.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตาม 
    หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

1.1  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
1.2  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 
 

2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความ 
    สามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทา 
    ปัญหาความยากจน 

2.1  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
2.2  ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน 
 
 

3.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

3.1  การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย  ในชุมชนและท้องถิ่น 
3.2  การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและ 
      การประหยัดพลังงาน 
 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
    โครงสร้างพื้นฐาน 

4.1  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการ 
      ปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
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  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ 
5.5  การสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพการรักษาพยาบาลการป้องกัน และ 
      ควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ  การฟื้นฟูสุขภาพของ 
      ประชาชน 
5.6  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
5.7  การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทาง  
      พระพุทธศาสนา 

 
******************************** 
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ส่วนที่  ๓ 
 
 
 

 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ตำบลหนองบัวลาย ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลเพ่ือใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิง
คุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจ แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือนำไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ 
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ – ๓/๑ 
(ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตาม
และประเมินผล ดังนี้    

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
(ตามคู่มอืกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
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แบบท่ี  ๑  การก ากบัการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ คร้ัง หลงัจากท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดป้ระกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์แลว้ 
 

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

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ
ด าเนินการ 

๑  คณะกรรมการพฒันาเทศบาล 
๑.๑  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาเทศบาลเพื่อจดัท าแผนพฒันาเทศบาล ✓  
๑.๒  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาเทศบาลเพื่อจดัท าแผนพฒันาเทศบาล ✓  
๑.๓  มีการจดัประชุมอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ✓  
๑.๔  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล ✓  
๑.๕  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล ✓  
๑.๖  มีคณะกรรมการพฒันาเทศบาลร่วมกบัประชาคมทอ้งถ่ิน และร่วมจดัท าร่าง
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

✓  

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

✓  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาเทศบาลท่ีสอดคลอ้งกบั
ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน 

✓  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาเทศบาลท่ีสอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์จงัหวดั 

✓  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ✓  
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาเทศบาล ✓  
๒.๘  มีการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา ✓  
๒.๙  มีการก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันา ✓  
๒.๑๐ มีการอนุมติัและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา ✓  
๒.๑๒ มีการจดัท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์ ✓  
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  
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แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
คำชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลหนองบัวลาย 
๑.๒  รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่  ๒  ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ 1 พ.ศ. 2561 ปีที่ 2 พ.ศ. 2562 ปีที่ 3 พ.ศ. 2563 ปีที่ 4 พ.ศ. 2564 ปีที่ 5 พ.ศ. 2565 รวม 5 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 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.  ยทุธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม
หลกัการบริหาร
บา้นเมืองท่ีดี 

29 8,405,200 
 

29 8,405,200 
 

29 8,405,200 
 

29 8,405,200 
 

29 8,405,200 
 

145 42,026,000 

2.  ยทุธศาสตร์
เสริมสร้างความ 
สามารถทาง
เศรษฐกิจ     
และบรรเทาปัญหา
ความยากจน 

3 900,000 3 900,000 3 900,000 3 900,000 3 900,000 15 4,500,000 

3.  ยทุธศาสตร์การ
การอนุรักษแ์ละ
พฒันา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอ้ม
ให้เกิดความ สมดุล 

8 445,000 8 445,000 8 445,000 8 445,000 8 445,000 40 2,225,000 

4.  ยทุธศาสตร์การ
พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

75 33,544,600 75 33,544,600 75 33,544,600 75 33,544,600 75 33,544,600 375 182,651,000 

5.  ยทุธศาสตร์
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
และ อยูร่่วมกนั
อยา่งมีความสุข 

243 41,848,990 243 42,398,990 243 42,948,990 243 43,498,990 243 47,530,190 1,215 229,400,950 

รวม 358 85,143,790 358 85,693,790 358 91,219,790 358 91,769,790 358 95,800,990 1,790 460,802,950 
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แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
                การพัฒนา 
คำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลหนองบัวลาย 
๑.๒  รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
     

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(ห้วงปี 2564) 

บรรจุใน       
เทศบัญญัติ
งบประมาณ 

2564  
(นำไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑.  ยทุธศาสตร์การบริหารราชการตามหลกัการ   
    บริหารบา้นเมืองท่ีดี 

29 7 24.13 

๒.  ยทุธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทาง 
    เศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

3 2 66.66 

๓.  ยทุธศาสตร์การการอนุรักษแ์ละพฒันา  
    ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดความ 
    สมดุลฯ 

8 1 12.5 

๔.  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 75 5 6.66 
๕.  ยทุธศาสตร์สร้างสังคมใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี   
      และอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 

243 94 38.68 

รวม 358 109 30.44 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ 

ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่  ๒)            
พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕62           
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการการวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
และโครงการ    
 

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เป็นไปด้วยความถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนอง
บัวลาย จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผน และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนา ท้องถิ่น               
(พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

  

การติดตามและประเมินผล 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพฒันาท้องถิ่น 
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การติดตามประเมินผลเชิงปริมาณ 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
และสรุปโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี  รวม  12 โครงการ  เป็นเงิน  
                      6,306,309.82 บาท 
ลำดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่อนุมัต ิ

งบประมาณ 
ที่ดำเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 20,000 -   

2 โครงการอุดหนุนอำเภอบัวลาย ตามโครงการจัด
งานประเพณีของดีบัวลาย ประจำปี ๒๕64 

50,000 50,000 สำนักปลัด  

3 โครงการอุดหนุนอุดหนุนอำเภอบัวลาย ตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธี 

30,000 14,800 สำนักปลัด  

4 โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาฯ 

450,000 386,168.82 สำนักปลัด  

5 โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี 45,000 12,840 สำนักปลัด  
6 โครงการจัดงานวันเทศบาล 15,000 - สำนักปลัด  

7 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน สำนัก
ปลัด 

1,377,600 1,368,117 สำนักปลัด  

8 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กอง
คลัง 

295,200 285,635 กองคลัง  

9 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กอง
การศึกษา 

1,316,200 1,306,454 กองการศึกษา  

10 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กอง
สาธารณสุข 

2,164,800 2,164,800 กอง
สาธารณสุข 

 

11 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กอง
ช่าง 

385,200 323,895 กองช่าง  

12 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กอง
การประปา 

393,600 393,600 กองการ
ประปา 

 

 รวม 6,527,600 6,306,309.82   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน รวม  2 โครงการ   
                    เป็นเงิน  28,901 บาท 
 

ลำดับที ่    โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ
งบประมาณ 
ที่ดำเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมสนบัสนุนกลุ่มอาชีพในเขต
เทศบาลตำบลหนองบัวลาย 

45,000 28,901 สำนักปลัดฯ  

2 โครงการขับเคลื่อนน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 5,000 - สำนักปลัดฯ  
 รวม 50,000 28,901   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน                 
                    รวม  2 โครงการ เป็นเงิน  0 บาท   
   

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ
งบประมาณ 
ที่ดำเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑ โครงการฝึกอบรม รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย 5,000 - กองสาธารณสุข  
๒ โครงการอบรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะ

อินทรีย์ 
5,000 - กองสาธารณสุข  

 รวม 10,000 -   
 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  รวม 6 โครงการ  เป็นเงิน 1,231,760 บาท 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ
งบประมาณ 
ที่ดำเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑ โครงการก่อสร้างถนนดนิ สายบา้นหนองห่าง วดั
ป่า (ทางดัง้เดิม) 

40,000 32,400 กองช่าง  

2 โครงการวางท่อระบายน้ำจากซอยข้าง รพ.สต. 
บัวลาย - เขตรถไฟ 

250,000 - กองช่าง  

3 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล.  
บริเวณทำนบต้นมะเกลือ 

300,000 - กองช่าง  

4 โครงการก่อสร้างศูนย์พฒันาคุณภาพชีวิตฯ 559,000 559,000 สำนักปลัดฯ เงินอุดหนุนฯ 
5 โครงการดูแลควบคุมระบบการผลิตนำ้ประปา 626,808 608,360 กองการประปา  
๖ โครงการขุดลอกบ่อตกตะกอนโรงสูบนำ้ประปา 15,000 - กองการประปา  
 รวม 1,790,808 1,231,760   
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ยุทธศาสตร์ที่  ๕  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   จำนวน 124 โครงการ      
             เป็นเงิน 9,629,251.55 บาท 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ
งบประมาณ 
ที่ดำเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑ โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์ 48,000 36,000 สำนักปลดั  
2 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 3,056,400 2,746,600 สำนักปลดั  
3 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้พิการ 962,400 785,600 สำนักปลดั  
4 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ

พื้นที ่
60,000 60,000 กองสาธารณสุข  

5 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร 10,000 - สำนักปลัด  

๖ โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนนิงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

160,000 - กองสาธารณสุข  

๗ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า 30,000 30,000 กองสาธารณสุข  
8 โครงการควบคมุและป้องกันโรคไข้เลือดออก 15,000 15,000 กองสาธารณสุข  
9 โครงการสุขาภิบาลอาหาร 5,000 - กอง

สาธารณสุข 

 

๑๐ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 5,000 - กอง
สาธารณสุข 

 

๑๑ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 30,000 - สำนักปลัด  

๑๒ โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 10,000 - สำนักปลัด  

๑๓ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 5,000 - สำนักปลัด  

๑๔ โครงการทำความสะอาดตลาด 3,000 3,000 กอง
สาธารณสุข 

 

15 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย 10,000 - สำนักปลัด  

16 โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล 43,000 42,200 สำนักปลัด  

17 โครงการซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 10,000 - สำนักปลัด  

18 โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ 10,000 - สำนักปลัด  
19 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยา

เสพติด 
200,000 - กองการศึกษา  

20 โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานอ่ืน 3,000 - กองการศึกษา  

21 โครงการจัดงานวันลอยกระทง 50,000 - กองการศึกษา  
22 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 10,000 - กองการศึกษา  
23  โครงการจัดงานวันสงกรานต์ 60,000 - กองการศึกษา  
24 โครงการจัดงานวันแห่เทียนเข้าพรรษา 30,000 - กองการศึกษา  

25 โครงการจัดงานวันเด็ก 100,000 - กองการศึกษา  

26 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 5,000 - กองการศึกษา  

27 โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ร.ร.
เทศบาล 

10,000 - กองการศึกษา  
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28 โครงการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ร.ร.เทศบาล 

32,700 - กองการศึกษา  

29 โครงการวันสำคัญต่าง ๆ ของโรงเรียน ร.ร.เทศบาล 3,000 - กองการศึกษา  

30 โครงการวันสุนทรภู่ ร.ร.เทศบาล 3,000 2,998 กองการศึกษา  

31 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะ ฯ ร.ร.เทศบาล 12,500 12,500 กองการศึกษา  

32 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน ร.ร.เทศบาล 

10,000 10,000 กองการศึกษา  

33 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาล 10,000 - กองการศึกษา  

34 โครงการ 5 ส. ร.ร.เทศบาล 5,000 4,955 กองการศึกษา  

35 โครงการเยี่ยมบ้าน นักเรียน ร.ร.เทศบาล 2,000 - กองการศึกษา  

36 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ร.ร.เทศบาล 14,500 14,000 กองการศึกษา  

37 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ร.ร.เทศบาล 95,000 93,625 กองการศึกษา  

38 ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ ร.ร.เทศบาล 5,500 4,025 กองการศึกษา  

39 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ร.ร.เทศบาล 15,000 15,000 กองการศึกษา  

40 ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ร.ร.เทศบาล 40,000 36,825 กองการศึกษา  

41 ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ร.ร.เทศบาล 15,000 14,840 กองการศึกษา  

42 ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา ร.ร.เทศบาล 4,500 4,400 กองการศึกษา  

43 ค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา ร.ร.เทศบาล 5,000 4,994 กองการศึกษา  

44 ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ร.ร.เทศบาล 22,500 22,144 กองการศึกษา  

45 ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ร.ร.เทศบาล 4,000 1,100 กองการศึกษา  

46 ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ร.ร.เทศบาล 10,000 9,975 กองการศึกษา  

47 ค่าน้ำดื่ม น้ำแข้ง สหรับนักเรียนและแขกของ ร.ร.
เทศบาล 

32,000 
6,500 

กองการศึกษา  

48 ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของ ร.ร.
เทศบาล 

5,000 
4,746 

กองการศึกษา  

49 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ ร.ร.เทศบาล 20,000 9,150 กองการศึกษา  

50 โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และเดินทางไกล 
ลูกเสือสำรอง ร.ร.เทศบาล 

3,000 
2,798 

กองการศึกษา  

51 โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 
ร.ร.เทศบาล 

30,000 16,635 กองการศึกษา  

52 โครงการศึกษาดูงานภูมิศาสตร์และแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ ร.ร.เทศบาล 

59,000 - กองการศึกษา  

53 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ ร.ร.เทศบาล 3,000 - กองการศึกษา  

54 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาร.ร.เทศบาล 20,000 - กองการศึกษา  

55 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ร.ร.เทศบาล 9,600 8,988 กองการศึกษา  

56 
 

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ร.ร.เทศบาล 7,200 7,200 กองการศึกษา  
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57 ค่าใช้จ่ายการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด ร.ร.เทศบาล 100,000 100,000 กองการศึกษา  

58 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน ร.ร.เทศบาล 50,000 50,000 กองการศึกษา  

59 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนา SBMLD ร.ร.เทศบาล 

500,000 - กองการศึกษา  

60 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ 
ร.ร.เทศบาล 

21,000 - กองการศึกษา  

61 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน ร.ร.
เทศบาล 

15,000 - กองการศึกษา  

62 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูแกนนำด้านยาเสพติดของ 
ร.ร.เทศบาล 

3,000 - กองการศึกษา  

63 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา(อปท.) ร.ร.เทศบาล 

50,000 - กองการศึกษา  

64 ค่าปัจจัยพื้นฐานยากจนของนักเรียน ร.ร.เทศบาล 21,000 6,000 กองการศึกษา  

65 ค่าอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 
ร.ร.เทศบาล  

792,000 717,960 กองการศึกษา  

66 ค่าหนังสือเรียนของนักเรียน ร.ร.เทศบาล 143,261 117,800 กองการศึกษา  

67 ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน ร.ร.เทศบาล 77,220 72,150 กองการศึกษา  

68 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ร.ร.เทศบาล 73,800 67,320 กองการศึกษา  

69 ค่ากระแสไฟฟ้า ร.ร.เทศบาล 45,000 38,546.42 กองการศึกษา  

70 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการ
สอน ร.ร.อนุบาล 

1,316,200 1,306,454 กองการศึกษา  

71 โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ร.ร.อนุบาล 382,000 333,400 กองการศึกษา  

72 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุนทรียะทางดนตรี       
ร.ร.อนุบาล 

3,000 3,000 กองการศึกษา  

73 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ร.ร.อนุบาล 4,000 - กองการศึกษา  

74 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตาม
อัจฉริยภาพ ร.ร.อนุบาล 

5,000 - กองการศึกษา  

75 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทักษะกีฬาและ
นันทนาการ (จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา)ร.ร.อนุบาล 

3,000 3,000 กองการศึกษา  

76 โครงการส่งเสริมการผลิตและจัดสื่อการเรียนการสอน 
ร.ร.อนุบาล 

35,350 35,350 กองการศึกษา  

77 โครงการวันแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน      
ร.ร.อนุบาล 

5,000 5,000 กองการศึกษา  

78 โครงการเผยแพร่ป้ายประชาสัมพันธ์ ร.ร.อนุบาล 2,000 860 กองการศึกษา  
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79 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ร.ร.อนุบาล 3,000 2,980 กองการศึกษา  

80 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ร.ร.อนุบาล 50,000 50,000 กองการศึกษา  

81 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ร.ร.อนุบาล 35,000 34,995 กองการศึกษา  

82 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ร.ร.อนุบาล 12,000 11,650 กองการศึกษา  

83 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ร.ร.อนุบาล 3,000 2,971.96 กองการศึกษา  

84 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร ร.ร.อนุบาล 2,000 2,000 กองการศึกษา  

85 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักเรียน   
ร.ร.อนุบาล 

33,000 - กองการศึกษา  

86 โครงการจัดทำโครงงานนักเรียนแสดงผลงาน
ทางวิชาการของ ร.ร.อนุบาล 

4,000 4,000 กองการศึกษา  

87 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน  
ร.ร.อนุบาล 

4,065 - กองการศึกษา  

88 ค่ากระแสไฟฟ้าของ ร.ร.อนุบาล 88,800 88,800 กองการศึกษา  

89 ค่าบริการโทรศัพท์ของ ร.ร.อนุบาล 5,000 - กองการศึกษา  

90 ค่าน้ำประปาของ ร.ร.อนุบาล 3,000 - กองการศึกษา  

91 โครงการาหารเสริม(นม) ร.ร.อนุบาล 182,998 172,994.04 กองการศึกษา  

92 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.อนุบาล 

150,000 150,000 กองการศึกษา กันเงินฯ 

93 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ร.ร.อนุบาล 27,600 24,300 กองการศึกษา  

94 ค่าอุปกรณ์การเรียน ร.ร.อนุบาล 19,000 16,700 กองการศึกษา  

95 ค่าหนังสือเรียน ร.ร.อนุบาล 18,400 17,500 กองการศึกษา  

96 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด ร.ร.  
อนุบาล 

100,000 
100,000 

กองการศึกษา  

97 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน  
ร.ร.อนุบาล 

50,000 
50,000 

กองการศึกษา  

98 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ 
ร.ร. เป็นฐานการพัฒนา (SBMLD) 

500,000 - กองการศึกษา  

99 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ของ ร.ร.อนุบาล 

21,000 - กองการศึกษา  

100 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคณุแกนนำค่ายยาเสพติด
ของ ร.ร.อนุบาล 

3,000 - กองการศึกษา  

101 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา ร.ร.อนุบาล 

15,000 - กองการศึกษา  

102 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา  ร.ร.อนุบาล 

50,000 - กองการศึกษา  
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103 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 122,500 70,400 กองการศึกษา  

104 โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการศึกษาเด็กปฐมวัยศูนย์  
พัฒนาเด็กเล็ก 

17,500 
- 

กองการศึกษา  

105 ค่ากระแสไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 85,000 36,073.31 กองการศึกษา  

106 โครงการอาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 54,080 33,156.80 กองการศึกษา  

107 โครงการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 33,300 - กองการศึกษา  

108 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 22,000 22,000 สำนักปลัด  

109 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน 
จำนวน 1 ชุด 

17,000 17,000 สำนักปลัด  

110 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 
เครื่อง ร.ร.อนุบาล 

94,000 93,000 กองการศึกษา  

111 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน 
จำนวน 1 ชุด ร.ร.อนุบาล 

17,000 17,000 กองการศึกษา  

112 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
จำนวน 2 เครื่อง ร.ร.อนุบาล 

44,000 44,000 กองการศึกษา  

113 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 
2 เครื่อง ร.ร.อนุบาล 

8,600 8,600 กองการศึกษา  

114 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล
จำนวน 1 เครื่อง ร.ร.เทศบาล 

130,000 129,000 กองการศึกษา  

115 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน 
จำนวน 1 ชุด ร.ร.เทศบาล 

17,000 17,000 กองการศึกษา  

116 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน แบบพนักพิงทรง
สูง จำนวน 1 ตัว 

3,000 3,000 กองสาธารณสุข  

117 โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว 4,400 4,400 กองสาธารณสุข  

118 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน 
จำนวน 1 ชุด  

17,000 17,000 กองสาธารณสุข  

119 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 
 1 เครื่อง 

4,300 
4,300 

กองสาธารณสุข  

120 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน 
จำนวน 1 ชุด (งานสังคมสงเคราะห์) 

17,000 17,000 สำนักปลัด 
 

 

121 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 
1 เครื่อง 

4,300 4,300 สำนักปลัด 
 

 

122 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 
ชุด 

50,000 
46,000 

กองคลัง  

123 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 
เครื่อง 

11,500 
11,500 

กองคลัง  

124 โครงการจัดตั้งสถานที่กักตัวเพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid 19) 

505,902 
505,902 

กองสาธารณสุข/
สำนักปลัดฯ 
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ลำดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 
งบประมาณ 
ที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

125 โครงการอาหารเสริม(นม) ร.ร.เทศบาล 386,880 379,668.82 กองการศึกษา  
126 โครงการอาหารเสริม(นม) ร.ร.ชุมชนบ้านหนอง

บัวลาย 
193,440 185,021.20 กองการศึกษา  

127 โครงการอาหารกลางวันเพ่ืออุดหนุนโรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองบัวลาย 

372,000 
352,400 

กองการศึกษา  

 รวม 12,697,196 9,629,251.55   
 รวมทั้งสิ้น 21,075,604 17,196,222.37   
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ส่วนที่ 4 

 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)        
พ.ศ. 2561 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้เสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งเทศบาลตำบลหนองบัวลายประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดการประเมิน 
ดังนี้  

 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖0 
   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
   ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
   ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
   ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) 
   ๓.๕ กลยุทธ์ (๕) 
   ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
   ๓.๘ แผนงาน (๕) 
   ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

หมายเหตุ  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

การประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565) 
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แนวทางเบื้องต้นในการใหค้ะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์

เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมลูสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดนิ 
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เชน่ เขตการปกครองการเลือกต้ัง 

๒๐ 
(๓) 

 
3 

(๒) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับ
จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 2 

(๓) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) 2 

(๔) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริหารพื้นฐาน เชน่ การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท ์ฯลฯ 

(๒) 2 

(๕) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกจิ เช่น การเกษตร การประมง 
การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณชิย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) 2 

(๖) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนบัถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปญัญาท้องถิน่ ภาษาถิ่น 
สินค้าพืน้เมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอืน่ๆ 

(๒) 2 

(๗) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 2 

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจดัทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 1 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนนิการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการรว่มคิด 
ร่วมทำ รว่มตัดสินใจ รว่มตรวจสอบ ร่วมรบัประโยชน์ ร่วมแก้ไข
ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปญัหาสำหรบั
การพัฒนาท้องถิน่ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๓) 3 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) การวิเคราะห์ท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารทอ้งถิ่น รวมถึงความเชือ่งโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

20 
(5) 

 
5 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึน้ต่อการพฒันา
ท้องถิ่น 

(3) 2 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เชน่ ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโยลี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น เปน็
ต้น 

(3) 3 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครวัเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชพีและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปน็อยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3) 3 

(๕) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พืน้ที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรอืสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 2 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบนัและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนนิงานได้แก่ 
S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 
 

(3) 3 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเดน็กลยุทธ ์
๓.๗ จุดยนืทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของท้องถิน่ 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพฒันาที่สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และเชื่อมโยงหลัก
ประชารฐัแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖0 
(๑๐) 

 
10 

สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารฐั
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 10 

สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชกาลแผ่นดนิ นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 10 

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
ต้องการจะเปน็หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคลอ้งกับ
โอกาสและศักยภาพที่เปน็ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(๕) 5 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภากิจหรือส่ิงท่ีต้องทำตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ีจะดำเนนิการ
ให้บรรลุวิสัยทัศนน์ั้น 

(๕) 4 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็กลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนนุต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึน้ มุ่งหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดที่ชัดเจน 

(๕) 5 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิน่ เพื่อใหบ้รรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซ่ึงเกิดจากศักยภาพ
ของพื้นที่จริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) 5 

แผนงานหรอืจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วดั ค่าเปา้หมาย กลยุทธ์ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่มีความชดัเจน 
นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาทอ้งถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี 
โดยระบุแผนงานและความเชื่องโยงดังกล่าว 

(๕) 5 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิน่ที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 

(๕) 4 

รวมคะแนน ๑๐๐ 95 
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2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
   ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
        สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
   ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
        ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

   ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
   ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าท่ีจะได้รับ (๕) 
   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 

หมายเหตุ  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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แนวทางเบื้องต้นในการใหค้ะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อยา่งน้อยต้องประกอบดว้ยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม) 

๑๐ 10 

๒. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏบิัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใชว้ัดผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวดัจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่งเองวา่เป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวน
ที่ดำเนนิการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนนิการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธภิาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิน่ตามอำนาจ
หน้าที่ท่ีได้กำหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนนิการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 10 

๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏบิัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกจิ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ทีด่ำเนนิการในพื้นทีน่ัน้ๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเปน็ไปตามอำนาจหน้าที่หรอืไม่ ประชาชน
พึ่งพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนนิการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรอืไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการตามที่ได้รบั
งบประมาณมาดำเนนิการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนนิการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 10 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในมิติ
ต่างๆ จนนำไปสู่การจดัทำโครงการพัฒนาท้องถิน่โดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีพิ้นที่ติดต่อกนั 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคลอ้ง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารฐั  
 

๑๐ 10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของชือ่
โครงการ 
 
 
 
๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกบัแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ป ี
 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกบัแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนนิการเพือ่ให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจไดว้่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชดัเจน (clear objective) โครงการที่กำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกบัหลักการและเหตุผล วิธกีารดำเนนิงานต้อง
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปไดช้ัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 5 

สภาพที่อยากให้เกดิข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลติอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พืน้ที่
ดำเนนิงาน และระยะเวลาดำเนนิงานอธบิายให้ชดัเจนว่า
โครงการนี้จะทำทีไ่หน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเปา้หมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชดัลงไปวา่ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) 5 

โครงการสอดคล้องกบั (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (๖) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบ
การบริหารจดัการภาครฐั เพื่อให้เกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 

(๕) 5 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (๒) ยึดคนเปน็ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏบิัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เปน็
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การ
ยกระดบัศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพน้กับดักรายไดป้าน
กลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพือ่สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การ
ลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่องโยง
ภูมิภาคและความเปน็เมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม (๖) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสทิธิภาพ 

(๕) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกบั Thailand 

4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคลอ้ง
กับยุทธศาสตร์จังหวดั 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารฐั 
 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกบัเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
 
 
๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วดั (KPI) และ
สอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รบั 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสรา้ง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภณัฑไ์ปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยน
จากการขับเคลือ่นประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(๓) เปลี่ยนจากการเนน้ภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาค
บริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพฒันาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ดา้นการเกษตรเทคโนโลยชีวีภาพ สาธารณสุข วฒันธรรม 
ฯลฯ 

(๕) 4 

โครงการพัฒนาท้องถิน่มีความสอดคล้องกบัห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวดัที่ได้กำเนดิข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลือ่นการพัฒนาจังหวดัซ่ึงไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิน่ต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปดว้ยกันกบัยุทธศาสตร์จังหวดัที่ได้กำหนดข้ึนเป็นปัจจุบนั 

(๕) 5 

เป็นโครงการที่ดำเนนิการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดำเนนิการเองหรือรว่มดำเนนิการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เปน็โครงการที่ประชาชนต้องการเพือ่ให้เกิด
ความย่ังยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พฒันาแล้วดว้ยการพฒันาปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

(๕) 5 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคญั ๕ 
ประการในการจัดทำโครงการไดแ้ก่ (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) 
(๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 4 

การประมาณราคาเพื่ อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและ
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) 4 

มีการกำหนดตัวชีว้ัดผลงาน (Key Performancy Indicator : 
KPI) ท่ี สามารถวดัได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เชน่ 
การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่ส่ิงท่ีได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รบั) 
 

(๕) 4 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๑๒ ผลที่คาดวา่จะ
ได้รบัสอดคลอ้งกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นส่ิงที่เกิดข้ึนจริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 
ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้
และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) 
วัดและประเมินผลดบัของความสำเร็จได ้(๓) ระบุสิ่งท่ีต้องการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่ สุดและ
สามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) 5 

รวมคะแนน ๑๐๐ 96 
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ส่วนที่ 5 

 
 
 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เสนอความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะ ต่อผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา  

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย มีความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และสอดคล้องกับผลการประเมินในรอบที่ผ่านมาว่า จากผลการประเมินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก็แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการของ
เทศบาล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ดี ภายใต้งบประมาณที่มีอย่างจำกัด ซ่ึงงบประมาณก็ได้รับการ
จัดสรรมาในช่วงท้ายๆ ของปีงบประมาณ ทำให้หลายโครงการจึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ     
แต่ก็ขอฝากถึงผู้บริหารว่าในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ก็ขอให้รีบดำเนินการ
โครงการต่างๆ ตามห้วงระยะเวลาที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผน ส่วนโครงการใดในแผนที่ยังไม่ได้อนุมัติงบประมาณ
ก็ขอให้ทยอยอนุมัติงบประมาณเพ่ือดำเนินการโครงการต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการ       
ของพ่ีน้องประชาชนภายในเขตเทศบาลอย่างทันท่วงที ต่อไป ซ่ึงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลหนองบัวลาย ก็เข้าใจดีว่าปัญหาด้านการจัดสรรงบประมาณ นั้น ท้องถิ่นอ่ืน ๆ ก็ประสบปัญหานี้
เช่นกัน 

 และขอเสนอแนะในส่วนของโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น ศูนย์ผู้สูงอายุ เมื่อมีศนูย์แล้วก็อยากจะ
ให้เทศบาลจัดกิจกรรม หรือส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุให้เป็นรูปธรรมและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ต่อไป 

สรุปรายงานผลและเสนอความเห็น 
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 


