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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖ ข๎อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข๎อ ๑๓ และ ข๎อ ๑๔ ได๎ก าหนดให๎มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน๎าที่ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต๎องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภา
ท๎องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชน
ในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําวและต๎องปิดประกาศไว๎
เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวันโดยอยํางน๎อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ    
ทุกปี     

 

ดังนั้น เพ่ือให๎เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกลําว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
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ส่วนท่ี  ๑ 
 

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

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ สํงผลให๎องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน๎าที่ตํางๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านงานสํงเสริมคุณภาพชีวิต 
ด๎านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร๎อย ด๎านการวางแผนการสํงเสริมการลงทุน        
พาณิชย กรรมและการทํองเที่ยว ด๎านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม และด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น แม๎วําองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะมีอ านาจหน๎าที่เพ่ิมมากขึ้น 
แตํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสํวนใหญํยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ 
เพ่ือให๎การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรํงใส และเกิดประโยชน์สูงสุด
แกํท๎องถิ่นของตน จึงก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีหน๎าที่จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญประการหนึ่งที่จะให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถด าเนินงานได๎ตามเปูาหมายที่วางไว๎  จึงจ าเป็นต๎องมี
การก าหนดแผนพัฒนาทีส่ามารถตอบสนองตํอการท างานเพ่ือพัฒนาท๎องถิ่นและสามารถบํงชี้ความส าเร็จของแผนได๎
ด๎วยเหตุผลทีมี่การวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไมํแนํนอนและปัญหาความยุํงยากซับซ๎อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให๎เกิดการยอมรับแนวความคิดใหมํๆ เข๎ามาในองค์กร  
๓)  ท าให๎การด าเนินการขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปลําของหนํวยงานที่ซ้ าซ๎อน และ  
๕)  ท าให๎เกิดความแจํมชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให๎องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กลําวมาข๎างต๎น แม๎วําองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
จะมีแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่ดีเทําไรก็ตาม แตํหากไมํสามารถบํงชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได๎  ก็ไมํสามารถที่จะบํง
บอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท๎องถิ่นได๎ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ชํวยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบํงชี้วํา ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตาม
หรือบรรลุตามเปูาหมายหรือไมํอยํางไร เพ่ือน าข๎อมูลดังกลําวมาใช๎ในการปรับปรุง แก๎ไข ขยายขอบเขต หรือแม๎แตํ
ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได๎วําเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยูํโดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให๎
ข๎อมูลปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยูํและประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไมํมีระบบติดตามของโครงการแล๎ว ยํอมสํงผลให๎เกิดความลําช๎าในการด าเนินงานให๎ลุลํวง คําใช๎จําย
โครงการสูงเกินกวําที่ก าหนดไว๎ กลุํมเปูาหมายหลักของโครงการไมํได๎รับประโยชน์หรือได๎รับน๎อยกวําที่ควรจะเป็น   
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย๎งในการปฏิบัติงานภายใน
หนํวยงานหรือระหวํางหนํวยงานกับกลุํมเปูาหมายที่ได๎รับประโยชน์จากโครงการ  ในทางตรงกันข๎ามหากโครงการมี
ระบบติดตามท่ีดีแล๎ว จะกํอให๎เกิดประสิทธิภาพในการใช๎ต๎นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด๎านตํางๆ  เป็นการให๎
ข๎อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของโครงการตํางๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอ
ทางแก๎ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข๎าถึงโครงการของกลุํมเปูาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานของสํวนตํางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยสํวนใหญํแล๎วผู๎บริหาร
โครงการมักจะไมํให๎ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากวําเป็นสิ่งที่ต๎องใช๎เทคนิคเชิงวิชาการ
คํอนข๎างสูง 

 



จึงปลํอยให๎เป็นหน๎าที่ของหนํวยงานระดับสูงกวําเป็นผู๎ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียคําใช๎จํายสูง และกํอให๎เกิดความ
ยุํงยากซับซ๎อนในทางปฏิบัติ อยํางไรก็ตามในความเป็นจริงแล๎วขึ้นอยูํกับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยูํในแตํละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได๎วําการวางระบบติดตามไมํจ าเป็นที่จะต๎องแบกรับภาระต๎นทุนที่สูงหรือมีความ
ซับซ๎อนแตํอยํางใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน๎าที่
จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่ง
ที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช๎วิธีติดตามท่ีกํอให๎เกิดประสิทธิภาพในการใช๎ต๎นทุนสูงสุด
ในสํวนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเชํนเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได๎
จากการประเมินจะใช๎ในการปรับปรุง แก๎ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยูํกับวัตถุประสงค์
ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบํงชี้วําแผนงานที่ก าหนดไว๎ได๎มีการปฏิบัติหรือไมํ  อยํางไร 
อันเป็นตัวชี้วัดวําแผนหรือโครงการที่ได๎ด าเนินการไปแล๎วนั้นให๎ผลเป็นอยํางไร  น าไปสูํความส าเร็จตามแผนงานที่
ก าหนดไว๎หรือไมํ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูวํามีความสอดคล๎องกับการใช๎ทรัพยากร 
(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได๎จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข๎อมูลย๎อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไป
ในการปรับปรุงและการตัดสินใจตํอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณคําและการ
ตัดสินใจอยํางมีหลักเกณฑ์โดยใช๎ข๎อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล๎วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นเพ่ือให๎เกิดความโปรํงใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได๎วําการพัฒนาท๎องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการตํอหรือยุติ
โครงการตํางๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร๎างระบอบประชาธิปไตยในท๎องถิ่น เพราะวําการด าเนินการใดๆ 
ของหนํวยงานหรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว๎แล๎วและที่ได๎จัดท าเป็น
งบประมาณรายจํายได๎รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล
โดยหนํวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท๎องถิ่น  ประชาชนในท๎องถิ่นล๎วนเป็น
กระบวนการมีสํวนรํวมเพ่ือให๎เกิดความโปรํงใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปูาหมายขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซ่ึงประกอบไป
ด๎วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาสามปี  

จากเหตุผลดังกลําว  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย จึงต๎องการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวํางเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข๎อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  ข๎อ ๑๓ และ ข๎อ ๑๔ โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น จะต๎องด าเนินการ   
(๑)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (๓)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น 
เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลําวและต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวันโดยอยํางน๎อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

  

ดังนั้น  เพ่ือให๎การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย เป็นไปด๎วยความ
ถูกต๎องตามระเบียบดังกลําว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวลาย  
จึงได๎ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวํางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) ขึ้น  โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
 
 



 
 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมิ นทั้ง

แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏบิติงานของบุคคลในองค์กรวําแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูก
ก าหนดไว๎ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไมํ สนองตอบตํอความต๎องการของประชาชน
หรือผู๎ที่มีสํวนได๎เสียทุกฝุายหรือไมํ  การติดตามและประเมินผลนี้ไมํไชํการตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แตํเป็น
เครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให๎ทราบวําผลที่เกิดขึ้นถูกต๎องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน๎อยเพียงไร  เป็น
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี วําเป็นไปตามความต๎องการของประชาชนใน
ท๎องถิ่นหรือไมํ นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว๎ในรูปของการวางแผนแบบมีสํวนรํวมของประชาชนหรือการประชาคม
ท๎องถิ่นได๎ด าเนินการตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎หรือไมํ ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล๎องกับงบประมาณและ
สภาพพ้ืนที่ของท๎องถิ่นหรือไมํ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล๎มเหลวของยุทธศาสตร์
การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล๎อมของนโยบาย (environments or contexts) การ
ประเมินปัจจัยน าเข๎าหรือทรัพยากรที่ใช๎โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไป
ปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย 
(policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได๎รับหรือสนองตอบกลับจาก
การติดตามและประเมินผลก็คือจะชํวยท าให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช๎เป็น
เครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไมํกระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นวําไมํเกิดความคุ๎มคําตํอประชาชน
หรือประชาชนไมํพึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  
สมาชิกสภาท๎องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หนํวยงาน
ราชการที่มีหน๎าที่ก ากับดูแลหนํวยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู๎รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ด าเนินการประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และ
การน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปสูํการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี งบประมารรายจํายเพ่ิมเติม การจํายขาดเงิน
สะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจํายด๎วยวิธีการอ่ืนๆ เมื่อมีการใช๎จํายงบประมาณก็ต๎อง
มีการตรวจสอบผลการใช๎จํายงบประมาณวําด าเนินการไปอยํางไรบ๎าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน๎อยเพียงใดก็คือการใช๎
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข๎อ ๒๒ ให๎ใช๎แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ ให๎หัวหน๎าหนํวยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการรํายจําย และให๎หัวหน๎า
หนํวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตํางๆ ของทุกหนํวยงานเพื่อใช๎ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอตํอเจ๎าหน๎าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข๎อ ๔  องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให๎เงินอุดหนุนหนํวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได๎ภายใต๎หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

๑)  ต๎องเป็นภารกิจที่อยูํในอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นผู๎ให๎เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ต๎องไมํมีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นผู๎ให๎เงินอุดหนุนต๎องได๎รับประโยชน์จากโครงการที่จะให๎เงิน
อุดหนุน 

๒.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

๑.  ความหมายของการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



๓)  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องให๎ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่
จะต๎องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังกํอนที่จะพิจารณาให๎เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเห็นสมควรให๎เงินอุดหนุนหนํวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให๎น าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหนํวยงานดังกลําวบรรจุไว๎ในแผนพัฒนาท๎องถิ่น และตัง้งบประมาณไว๎ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจํายประจ าปีหรืองบประมาณรายจํายเพ่ิมเติม ห๎ามจํายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู๎ 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปผกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘       
ข๎อ ๒๕ ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใช๎แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี และ
งบประมารรายจํายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให๎มีการปฏิบัติให๎บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว๎ใน
แผนพัฒนาสามป ี  

กลําวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นวําด าเนินการได๎ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎หรือไมํ  ท าให๎ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได๎อยํางเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให๎ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอํอน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมตํางๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องเพ่ือน าไปสูํการปรับปรุงแผนงานให๎เกิดความ
สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมในสังคมภายใต๎ความต๎องการและความพึงพอใจของ 
ประชาชนและน าไปสูํการวางแผนการพัฒนาในปีตํอๆ ไป เพ่ือให๎เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคําในกิ จการสาธารณะมาก
ที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต๎องเรํงรีบด าเนินการและจะต๎องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ ขยายโครงการ 
งานตํางๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร๎างให๎เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ อุปสรรค ก็ต๎องเรํงรีบ
ด าเนินการและจะต๎องตั้งรับให๎มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอยํางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอํอนต๎องหยุดและลดถอยปัญหาลงให๎ได๎  ด าเนินการปรับปรุงให๎ดีขึ้น  ตั้งรับ
ให๎มั้นเพ่ือรอโอกาสและสุดท๎ายเมื่อมีโอกาสก็จะต๎องใช๎พันธมิตรให๎เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  
โครงการ งานตํางๆ พร๎อมการปรับปรุงและเรํงรีบด าเนินการสิ่งเหลํานี้จะถูกค๎นพบเพ่ือให๎ เกิดการพัฒนาท๎องถิ่น  
โดยการติดตามและประเมินผล    ซึ่งสํงผลให๎เกิดกระบวนการพัฒนาท๎องถิ่นอยํางเข๎มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไป
ตามเปูาประสงค์ที่ตั้งไว๎ได๎อยํางดียิ่ง     
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช๎ให๎เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจํางชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต๎องการของผู๎ให๎การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก๎ไขปัญหาของท๎องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 
 
 
 
 
 

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 



 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข๎อ ๒๘  ดังนี้   
ให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นแตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท๎องถิ่น ประกอบดว๎ย  
๑)  สมาชิกสภาท๎องถิ่นท่ีสภาท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู๎แทนประชาคมท๎องถิ่นท่ีประชาคมท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน๎าสํวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู๎ทรงคุณวุฒิที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให๎คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน๎าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน๎าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข๎อ ๒๘ ให๎มีวาระอยูํในต าแหนํงคราวละสองปีและอาจได๎รับการคัดเลือกอีกได๎   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข๎อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมิ นผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น         
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข๎อ ๒๙ (๒)   

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําวและต๎องปิดประกาศไว๎เป็น
ระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวันโดยอยํางน๎อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ข๎อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตํอสภาท๎องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท๎องถิ่น  พร๎อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห๎าวันนับแตํวันที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลําวและต๎องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน  โดยอยํางน๎อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ข๎อ ๑๔ (๕)   

 
 

๔.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 



 
 
 
  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวลาย ได๎ก าหนดกรอบและแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและ
คูํมือของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙        
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙      
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คูํมือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสูํการปฏิบัติขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น (โดยกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นรํวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูํมือดังกลําวคณะกรรมการจึงได๎ก 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 าเนินโครงการเป็นไปตามห๎วงเวลาที่ก าหนดเอาไว๎ในแผนการด าเนินงานหรือไมํ  

และเป็นห๎วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมตํอถูกต๎องหรือไมํ  มีความลําช๎าเกิดข้ึนหรือไมํ    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผํนดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ คํานิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบลแหํงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุํมจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท๎องถิ่น (ด๎านการเกษตรและแหลํงน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ จุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู๎บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต๎องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นตํอประชาชนในชุมชน  

สามารถแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได๎ในชุมชน และสามารถด าเนินการได๎ตามอ านาจหน๎าที่ของท๎องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท๎องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก๎าวหน๎าในอนาคตของท๎องถิ่น   

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการวําสามารถด าเนินการได๎บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไมํ  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไมํ ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไมํ การด าเนินโครงการสามารถแก๎ไข
ปัญหาของชุมชนได๎หรือไมํ งบประมาณถูกใช๎ไปอยํางประหยัดและคุ๎มคํา ทรัพย์สินของ เชํน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ถูกใช๎ไปอยํางคุ๎มคํา มีการบ ารุงรักษาและซํอมแซม มีการปรับปรุงหรือไม ํ

 

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 



(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน๎อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได๎รับการแก๎ไข

หรือไมํ มีผลกระทบตํอประชาชนในชุมชนหรือไมํ  
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน ชุมชน ได๎รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งสํงผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบตํอชุมชนและสังคมและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล๎อม  สิ่งแวดล๎อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ วํามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอยํางไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต๎อง
หรือไม ํ 

5.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมท๎องถิ่นใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมูํบ๎านที่บางสํวนหรือและสํวนใหญํอยูํในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข๎างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล๎อมภายใต๎สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกวําระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมเป็น      
การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมท้ังภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อม

ภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข๎อมูลจากสภาพแวดล๎อมภายนอกที่มีผลกระทบตํอ
ท๎องถิ่น  เชํน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล๎อม วิเคราะห์เพ่ือให๎เกิดการบูรณาการ 
(integration) รํวมกันกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  หนํวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต๎องด าเนินการและแก๎ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข๎อมูลจากสภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่น ปัจจัย

ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอํอนที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้นได๎  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให๎มีการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายใน  สามารถท าได๎หลาย
แนวทาง  เชํน  การวิเคราห์หํวงโซํแหํงคุณคําภายในท๎องถิ่น (value-chain analysis)การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตาม
สายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอํอน   

5.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒)  

5.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหวํางการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น วําสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎หรือไมํ 

5.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
5.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
5.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผํานมาละปีปัจจุบัน 
5.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได๎จากการติดตามและประเมินผล 
 

 



 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต๎องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน ก าหนดห๎วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒ ประการ 
ดังนี้ 

6.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได๎แกํ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู๎รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท๎องถิ่น  ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง และผู๎มีสํวนได๎เสีย(stakeholders) ในท๎องถิ่น  
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข๎อที่ ๓ ข๎างต๎น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการต๎องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท๎องถิ่น  พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห๎าวันนับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําวและต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวัน
โดยอยํางน๎อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตร
มาสและรายหกเดือนได๎  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  อันได๎แกํ   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช๎เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช๎ในการ

รวบรวมข๎อมูลแผนพัฒนาที่ได๎ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลตํอการพัฒนาท๎องถิ่น  ข๎อมูลดังกลําวเป็นได๎ทั้งข๎อมูลเชิงปริมาณ  
และข๎อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาคําและผลของประโยชน์ที่ได๎รับจากแผนพัฒนาเป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล๎อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบบันทึกข๎อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ้
โดยรูปแบบตํางๆ ที่สอดคล๎องกับบริบทของท๎องถิ่น   

(๕)  กรรมวีธี  อันได๎แกํ  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประมินผล จะต๎องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับยุทธศาสตร์       

ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาท๎องถิ่น โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ตํางๆ  อันได๎แกํแผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจําย การลงนามในสัญญา การเบิกจําย
งบประมาณ เอกสารการด าเนินโครงการ เพ่ือตรวจดูวําด าเนินการให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได๎รับผลตามที่ตั้งไว๎
หรือไมํ โดยการเก็บข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูล (data analysis)  

 
6.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 



(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข๎อมูล การน าข๎อมูล

มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ การค๎นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบตํอองค์กรสอบถามข๎อมูลจาก
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก๎ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข๎อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนสามปี แผนการ

ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจําย  เอกสารการเบิกจําย  ภาพถําย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการ
ด าเนินโครงการจากผู๎รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   

     
 สิ่งที่จะท าให๎การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช๎ในการด าเนิการติดตาม
ประเมินผลตามที่กลําวไปแล๎วในระบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได๎พิจารณาเครื่องมือที่ใช๎ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

7.๑  การประเมนิผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
   (๒)  ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวน 
    ท๎องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

7.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช๎  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได๎

มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให๎ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช๎ในการประเมินความพึงพอใจ ใช๎แบบประเมินโครงการที่ใช๎งบด าเนินการตั้งแตํ 
100,000 บาท ขึ้นไป  

7.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให๎ผู๎รับผิดชอบโครงการเป็นผู๎รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู๎รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให๎บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได๎ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข๎อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

๗.  เครื่องมอืที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 
 

๘.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
 
 



 
๑)  ท าให๎รู๎วําการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน๎อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต๎องปรับปรุงแก๎ไขอยํางชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต๎องใช๎ ชํวงเวลาที่จะต๎องกระท าให๎เสร็จ  ซึ่งจะท าให๎แผนงานมีความเหมาะสมตํอการน าไปปฏิบัติให๎
บรรลุวัตถุประสงค์อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให๎ทราบวําจะต๎องเปลี่ยนแปลงโครงการอยํางไรบ๎างให๎เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน๎อยแคํ
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกํอให๎เกิดผลกระทบอะไรบ๎าง  อาทิ  เชํน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางสํวน          
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนํวยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต๎น 

๔)  ท าให๎ทราบวํามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช๎อยูํมีข๎อบกพรํองอะไรบ๎าง ข๎อบกพร๎องดังกลําวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก๎ไขปรับปรุงมาตรการใหมํให๎เหมาะสมตํอการน าไปปฏิบั ติให๎
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให๎ทราบวําขั้นตอนใดบ๎างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหลํานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร       
เมื่อทราบข๎อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให๎มี
ความกระจํางชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแตํละขั้นตอนให๎หมดไป 

๖)  ท าให๎ทราบวําแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอํอน (weaknesses)  อะไรบ๎าง และ
จุดอํอนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก๎ไขได๎อยํางไร  เมื่อได๎ท าการวิเคราะห์ข๎อมูลครบถ๎วนแล๎ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสูํการพัฒนาแผนงานให๎มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให๎ผู๎ให๎การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู๎สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต๎องปรับปรุงแก๎ไขโครงการหรือไมํ (ผู๎สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ สํวน คือ สํวนแรก คือ ผู๎สนับสนุนการเงินแกํโครงการ เพ่ือให๎การน า โครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และสํวนที่สอง คือ ผู๎ให๎การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ ทั้งผู๎ให๎การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู๎สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลตํางๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให๎เห็นวําแนวความคิดริเริ่มใหมํในการแก๎ไขปัญหาของท๎องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอยํางไรบ๎าง และปัญหาอุปสรรคเหลํานี้
ได๎ปผลเพียงใด  และหรือจะต๎องปรับปรุงในสํวนใดบ๎าง       

๙)  การประเมินจะท าให๎เกิดความกระจํางชัดวําโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล๎วได๎ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให๎ครอบคลุมกว๎างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไมํสอดคล๎องกับการแก๎ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให๎น๎อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแขํงขันกันการ
ประเมินผลจะท าให๎ทราบวําโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก๎ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให๎
ด าเนินการตํอไป        สํวนโครงการที่ไมํประสบความส าเร็จ หรือให๎ผลตอบแทนน๎อยกวํามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 

 
1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
 “เทศบาลต าบลหนองบัวลายนําอยูํ   การคมนาคมสะดวก    สาธารณูปโภคครบครัน    สํงเสริม
การศึกษา   พัฒนาคุณภาพชีวิต    อยูํแบบเศรษฐกิจพอเพียง” 

2.  พันธกิจการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
 2.1  สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในด๎านการพัฒนาการเมือง  การบริหารและ  สํงเสริมศักยภาพ
ของท๎องถิ่นในทุก ๆ  ด๎าน  ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
 2.2  บ ารุงและสํงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน 
 2.3 จัดให๎มีการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลถูกต๎องตามหลักสุขาภิบาล 
 2.2  จัดให๎มีและบ ารุงรักษาถนน  ทางระบายน้ า  ประปา  ไฟฟูา  และสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
 2.5  เสริมสร๎างความเป็นอยูํด๎านสังคมของประชาชน   

3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
 3.1  ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาเทศบาลในด๎านการเมืองการบริหาร 
 3.2  ประชาชนมีอาชีพและรายได๎เพียงพอ 
 3.3  สิ่งแวดล๎อมไมํเป็นพิษ 
 3.4  การคมนาคมสะดวก ทางระบายน้ า   ประปา  ไฟฟูาสาธารณะ  และสาธารณูปโภค -สาธารณูปการ
ครบถ๎วนทั่วถึง 
 3.5  ประชาชนมีสุขภาพดี  มีการศึกษา  ครอบครัวอบอุํนและปลอดยาเสพติด 
 
จุดมุ่งหมายที่คาดว่าจะได้รับหลังจากการพัฒนาแล้วตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
 มีแหลํงน้ าในพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์มีระบบการประปาที่สะอาดและมาตรฐาน  เพียงพอกับความต๎องการ     
การติดตํอสื่อสาร  การคมนาคมสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตของผู๎คนในเขตเทศบาลดี  
มีระบบสวัสดิการผู๎ด๎อยโอกาสและผู๎สูงอายุ  ผู๎คนได๎มีความรู๎  การศึกษาดี  รู๎ทันกับเหตุการณ์บ๎านเมือง สิ่งแวดล๎อม
ได๎รับการแก๎ไขและพัฒนาดีขึ้น ผู๎คนมีพออยูํพอกิน เศรษฐกิจในสังคมดี สังคมในชุมชนนําอยูํ นําอาศัย  ผู๎คน
อัธยาศัยดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 



 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตาม 
    หลักการบริหารบ๎านเมืองที่ดี 

1.1  สํงเสริมศักยภาพของท๎องถิ่นในทุกๆด๎าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
1.2  สํงเสริมประชาธิปไตยและการมีสํวนรํวมของภาคประชาชน 
 
 

2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร๎างความ 
    สามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทา 
    ปัญหาความยากจน 

2.1  เสริมสร๎างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
2.2  สํงเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค๎าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร๎านค๎าชุมชน 
 
 

3.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
    ให๎เกิดความสมดุลอยํางยั่งยืน 

3.1  การก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย  ในชุมชนและท๎องถิ่น 
3.2  การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให๎ท๎องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล๎อมและ 
      การประหยัดพลังงาน 
 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎าน 
    โครงสร๎างพื้นฐาน 

4.1  การจัดให๎มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ าและการ 
      ปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท๎องถิ่น 
4.2  การสาธารณูปโภค -  สาธารณูปการ 
 

5.  ยุทธศาสตร์สร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ 
    ชีวิตที่ดีและอยูํรํวมกันอยํางมี 
    ความสุข 

5.1  สํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให๎มีความพร๎อมทั้งกายภาพและใช๎ 
      เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
5.2  การสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู๎ด๎อย 
      โอกาสและผู๎ติดเชื้อ HIV จัดให๎มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5.3  การสนับสนุนสํงเสริมความเป็นเลิศด๎านกีฬา  กีฬาแหํงชาติ  และการ 
      สนับสนุนกีฬานานาชาติ 
5.4  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ า 
5.5  การสาธารณสุข  การสร๎างสุขภาพการรักษาพยาบาลการปูองกัน และ 
      ควบคุมโรคติดตํอ/โรคระบาดและโรคไมํติดตํอ  การฟื้นฟูสุขภาพของ 
      ประชาชน 
5.6  การปูองกันและแก๎ไขปัญหาการแพรํระบาดปัญหายาเสพติด 
5.7  การสนับสนุนและสํงเสริมให๎ประชาชนในท๎องถิ่นจัดกิจกรรมทาง  
      พระพุทธศาสนา 

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

 
ดังมีรายละเอียดผลการประเมินความพึงพอใจ ในแตํละโครงการตามเอกสาร ดังตํอไปนี้ 

 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๓ 
 
 
 

 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลหนองบัวลาย ได๎ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช๎เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล      เพ่ือใช๎ใน
การรวบรวมข๎อมูลแผนพัฒนาที่ได๎ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลตํอการพัฒนาท๎องถิ่น  ข๎อมูลดังกลําวเป็นได๎ทั้งข๎อมูลเชิง
ปริมาณ  และข๎อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาคําและผลของประโยชน์ที่ได๎รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล โครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล๎องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบบันทึกข๎อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไป
วิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์  โดยรูปแบบตํางๆ ที่สอดคล๎องกับบริบทของท๎องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช๎ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ
เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวํางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60 ถึง กันยายน ๒๕๖๐)  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 มีการอนุมติัและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา   
๒.๑๒ มีการจดัท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 



แบบที ่๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพฒันา  
ค าช้ีแจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายใตแ้ผนยุทธศาสตร์การพฒันา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน(รายไตรมาส) ทุก ๆ ๖ เดือน โดยเร่ิมตั้งแต่ส้ินสุดโครงการ 
เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – กนัยายน ๒๕๖๐ 
ส่วนที ่ ๑    ข้อมูลทัว่ไป 
๑.๑  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน (เดือนเมษายน  ๒๕๖๐ – กนัยายน  ๒๕๖๐)   
ส่วนที ่ ๒  ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันา   
 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันา ๓ ปี 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปีที่ 1 พ.ศ. 2560 ปีที่ 2 พ.ศ. 2561 ปีที่ 3 พ.ศ. 2562 รวม 
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 

39 12,887,500 11 1,519,000 11 1,519,000 61 15,925,500 

2.  ยทุธศาสตร์
เสริมสร้างความ 
สามารถทางเศรษฐกิจ     
และบรรเทาปัญหา
ความยากจน 

2 600,000 0 0 0 0 2 600,000 

3.  ยทุธศาสตร์การการ
อนุรักษแ์ละพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มให้เกิด
ความ สมดุลฯ 

12 1,055,000 10 595,000 10 595,000 32 2,245,000 

4.  ยทุธศาสตร์การ
พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

45 22,861,600 2 220,000 3 1,940,000 50 25,021,600 

5.  ยทุธศาสตร์สร้าง
สงัคมให้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีและ อยูร่่วมกนั
อยา่งมีความสุข 

202 54,614,880 139 10,291,000 134 11,564,100 475 76,469,980 

รวม 300 92,018,980 162 12,625,000 158 15,618,100 620 120,262,080 



แบบที ่ ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
               การพฒันา 
ค าช้ีแจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไวภ้ายใตแ้ผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)  โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖  เดือน  
โดยเร่ิมตั้งแต่ส้ินสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙ – กนัยายน  ๒๕๖๐ 
 
ส่วนที ่ ๑    ข้อมูลทัว่ไป 
๑.๑  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน  (เดือนเมษายน  ๒๕๖๐ – กนัยายน  ๒๕๖๐) 
 
ส่วนที ่ ๒  ยุทธศาสตร์การพฒันาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
     

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการทีป่รากออยู่ในแผนและจ านวนโครงการทีไ่ด้ปอิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 

จ านวนโครงการ 

ปรากออยู่ใน
แผนพฒันา
สามปี 

บรรจุในเทศ
บัญญตัิ 

(น าไปปอิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากอในแผนฯ  

๑.  ยทุธศาสตร์การบริหารราชการตามหลกัการ   
    บริหารบา้นเมืองท่ีดี 

39 14 35.89 

๒.  ยทุธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทาง 
    เศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

2 1 50 

๓.  ยทุธศาสตร์การการอนุรักษแ์ละพฒันา  
    ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดความ 
    สมดุลฯ 

12 3 25 

๔.  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 45 7 15.55 
๕.  ยทุธศาสตร์สร้างสังคมใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีและ 
    อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 

202 88 43.56 

รวม 300 113 37.66 

 



 
 

 
 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน           พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ขอ้ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกบัหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด                    ท่ี  มท ๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐  ลงวนัท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เร่ือง  แนวทางและหลกัเกณฑ์การจดัท าและประสานแผนพฒันาสามปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน จะต้องด าเนินการการวดัคุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพื่อความสอดคลอ้งของยุทธศาสตร์และ
โครงการ    
 

ดงันั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพฒันาของเทศบาลต าบลหนองบวัลาย เป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง
และมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนงัสือสั่งการดงักล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
เทศบาลต าบลหนองบวัลาย  จึงไดด้ าเนินการวดัคุณภาพแผน และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพื่อความสอดคลอ้งของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 
 
  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวนัท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เร่ือง  
แนวทางและหลกัเกณฑ์การจดัท าและประสานแผนพฒันาสามปีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้ใช้แนว
ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการ  ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบวัลาย ไดด้ าเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพื่อความสอดคลอ้งของยุทธศาสตร์และโครงการ  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพฒันาสามปีเพื่อความสอดคลอ้งของ
ยทุธศาสตร์และโครงการ โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 



1. การติดตามประเมินผลเชิงปริมาณ 
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560) 

(ไตรมาส ที่ 3 – 4 ระหว่างเดือน เมษายน 2560 – กันยายน 2560 (6 เดือนหลัง)) 
และสรุปโครงการที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี  รวม  14  โครงการ  เป็นเงิน  
                   4,788,121  บาท 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

(6 เดือนแรก) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(6 เดือนหลัง) 

รวมท้ังสิ้น 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 
1 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะ

ผู๎บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล
ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎างของเทศบาลต าบล
หนองบัวลาย 

50,000 42,270 0 42,270 ส านักปลดั 

2 โครงการอุดหนุนอ าเภอบัวลาย ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีของดีบัวลาย ประจ าปี ๒๕60 

50,000 50,000 0 50,000 ส านักปลดั 

3 โครงการอุดหนุนอ าเภอบัวลาย  ตามโครงการ
อุดหนุนงานรับบริจาคโลหิต 

10,000 0 0 0 ส านักปลดั 

4 โครงการอุดหนุนอุดหนุนอ าเภอบวัลาย ตาม
โครงการจดังานรัฐพิธ ี

20,000 20,000 0 20,000 ส านักปลดั 

5 โครงการอบรมให๎ความรู๎ด๎านกฎหมายแกํประชาชน 10,000 0 0 0 ส านักปลดั 
6 โครงการติดตั้งเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงไรส๎าย 

UHF – FH จ านวน 2 จุด 
106,000 0 0 0 ส านักปลดั 

7 โครงการอุดหนุน อบต. เมอืงพะไล  ตามโครงการ
ศูนย์ข๎อมูลขําวสารการจัดซื้อจดัจา๎งของ อปท. 

18,000 18,000 0 18,000 ส านักปลดั 

8 โครงการอุดหนุนอ าเภอบัวลาย ศนูย์ปฏิบัติการพลัง
แผํนดินเอาชนะยาเสพติด 

10,000 0 0 0 ส านักปลดั 

9 โครงการจดักิจกรรมงานรัฐพิธี 20,000 20,000 0 20,000 ส านักปลดั 
10 โครงการจดังานวันเทศบาล 15,000 0 14,800 14,800 ส านักปลดั 
11 โครงการพัฒนาบุคลากร 50,000 0 0 0 ส านักปลดั 
12 โครงการจ๎างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ส านัก

ปลัด 
1,223,200 462,900 645,574 1,108,474 ส านักปลดั 

13 โครงการจ๎างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กอง
คลัง 

187,200 75,300 77,200 152,500 กองคลัง 

14 โครงการจ๎างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กอง
การศึกษา 

1,068,00
0 

451,800 543,900 995,700 กองการศึกษา 

15 โครงการจ๎างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กอง
สาธารณสุข 

1,872,00
0 

763,277 1,087,500 1,850,777 กอง
สาธารณสุข 

16 โครงการจ๎างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กอง
ชําง 

374,400 146,700 206,100 352,800 กองชําง 

17 โครงการจ๎างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กอง
การประปา 

187,200 147,300 0 147,300 กองการ
ประปา 

18 โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแ์บบตั้งโต๏ะฯ 16,000 15,500 0 15,500 กองการศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน รวม  2 โครงการ   



เป็นเงิน  55,000  บาท 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

(6 เดือนแรก) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(6 เดือนหลัง) 

รวมท้ังสิ้น 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 
1 โครงการสํงเสริมสนับสนุนกลุํมอาชีพในเขต

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
5,000 0 0 0 ส านักปลดัฯ 

2 โครงการบ๎านท๎องถิ่นประชารัฐรํวมใจฯ 50,000 0 50,000 50,000 ส านักปลดัฯ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน  รวม  
1  โครงการ เป็นเงิน  2,920  บาท     
        

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

(6 เดือนแรก) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(6 เดือนหลัง) 

รวมท้ังสิ้น 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 
๑ โครงการท าความสะอาดตลาด 3,000 2,920 0 2,920 กอง

สาธารณสุข 
๒ โครงการให๎ความรู๎ในการรักษาทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล๎อม 
5,000 0 0 0 กอง

สาธารณสุข 
๓ 

โครงการอบรมท าปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย ์
5,000 0 0 0 กอง

สาธารณสุข 
       

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  รวม  7  โครงการ  เป็นเงิน    1,271,736.5 บาท 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

(6 เดือนแรก) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(6 เดือนหลัง) 

รวมท้ังสิ้น 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 
๑ โครงการขนย๎ายดิน 131,000 0 0 0 กองชําง 
๒ โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล.ซอยเข๎าที่นา อ.ประ

จัก ชุมชนนาเจริญ 
216,000 0 213,000 213,000 กองชําง 

๓ โครงการขยายเขตระบบจ าหนํายไฟฟูาแรงต่ า จาก
บ๎านนางหนุนศรี บุตรศรีภมูิ - นายนายเกษม 

38,924 38,923.39 0 38,923.39 กองชําง 

๔ โครงการขยายเขตระบบจ าหนํายไฟฟูาแรงต่ า สาย
จันทร์สถิตย์ – ส านักงานการไฟฟูาบัวลาย 

37,219 37,218.88 0 37,218.88 กองชําง 

5 โครงการขยายเขตระบบจ าหนํายไฟฟูาแรงต่ า ซอย
ข๎างสถานีอนามัยบัวลายฯ 

51,524 51,523.71 0 51,523.71 กองชําง 

6 โครงการขยายเขตระบบจ าหนํายไฟฟูาแรงต่ า ไป
โรงเรียนแหํงใหม ํ

842,000 836,564.52 0 836,564.52 กองชําง 

7 โครงการซํอมแซมอุปกรณ์ทํอสํงน้ า 25,000 11,556 0 11,556 กองการ
ประปา 

8 โครงการดูแลควบคมุระบบการผลติน้ าประปา 240,000 82,950 0 82,950 กองการ
ประปา 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จ านวน  73 โครงการ      
             เป็นเงิน  9,786,258.82+5,953,131.99 = 15,739,390.81 บาท  



 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

(6 เดือนแรก) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(6 เดือนหลัง) 

รวมท้ังสิ้น 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 
๑ โครงการจ๎างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด๎าน

การสอน 
1,068,000 451,800 453,600 905,400 กองการศึกษา 

2 โครงการคณะกรรมการสถานศึกษารํวมพัฒนา
โรงเรียนอนุบาล 

5,000 0 0 0 กองการศึกษา 

3 โครงการพัฒนาครูผูด๎ูแลเด็ก/ผู๎ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

6,000 
0 

0 0 กองการศึกษา 

4 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

207,200 92,500 88,800 181,300 กองการศึกษา 

4 โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนอนุบาลเทศบาล
หนองบัวลาย 

482,000 237,600 235,480 473,080 กองการศึกษา 

๖ โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนเทศบาลหนอง 
บัวลาย 

752,000 332,640 429,080 761,720 กองการศึกษา 

๗ โครงการคณะกรรมการสถานศึกษารํวมพัฒนา
โรงเรียนเทศบาล 

5,000 0 0 0 กองการศึกษา 

8 โครงการสํงเสริมศักยภาพการจดัการศึกษาท๎องถิ่น 
ร.ร.อนุบาล 

966,200 168,000 211,241 379,241 กองการศึกษา 

9 โครงการจดัซื้อสื่อการเรยีนการสอนเพื่อใช๎ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 0 0 0 กองการศึกษา 

๑๐ โครงการจดัแสดงผลงานเด็ก 3,000 0 3,000 3,000 กองการศึกษา 
๑๑ โครงการวันพํอแหํงชาต ิ 3,000 0 3,000 3,000 กองการศึกษา 
๑๒ โครงการวันแมํแหํงชาติ 2,000 0 2,000 2,000 กองการศึกษา 
๑๓ โครงการวันไหว๎คร ู 1,500 0 1,500 1,500 กองการศึกษา 
๑๔ โครงการเยี่ยมบ๎านและนเิทศติดตามเด็กนักเรียน 1,000 0 1,000 1,000 กองการศึกษา 
15 โครงการกิจกรรม 5 ส 1,200 0 1,200 1,200 กองการศึกษา 
16 โครงการพัฒนาหลักสตูร/จัดท าแผนการจดั

ประสบการณ์ส าหรับเด็ก 
1,200 0 1,200 1,200 กองการศึกษา 

17 โครงการอาหารเสรมิ (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

76,354 19,096.44 51,314.84 70,411.28 กองการศึกษา 

18 โครงการจดัซื้อจัดจ๎างของศูนย์เด็ก 28,000 9,028 0 9,028 กองการศึกษา 
19 โครงการสํงเสริมสุนทรียะทางดนตรี ร.ร.อนุบาล 8,000 0 8,000 8,000 กองการศึกษา 
20 โครงการแขํงขันกีฬาสี ร.ร.อนุบาล 4,000 0 3,994 3,994 กองการศึกษา 
21 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ๎รียนฯ ร.ร.อนุบาล 10,000 0 3,576 3,576 กองการศึกษา 
22 โครงการสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ ทักษะกีฬาฯ 

ร.ร.อนุบาล 
4,000 0 3,900 3,900 กองการศึกษา 

23 โครงการจดัซื้อสื่อการเรยีนการสอน ร.ร.อนุบาล 40,000 22,431 17,569 40,000 กองการศึกษา 
24 โครงการวันแสดงผลงานเด็ก ร.ร.อนุบาล 5,000 0 5,000 5,000 กองการศึกษา 
25 โครงการภาษาอังกฤษพาเพลิน ร.ร.อนุบาล 8,000 0 8,000 8,000 กองการศึกษา 

 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

(6 เดือนแรก) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(6 เดือนหลัง) 

รวมท้ังสิ้น 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 



26 โครงการจดัซื้อวัสดุกํอสรา๎ง ร.ร.อนุบาล 17,000 9,170 7,830 17,000 กองการศึกษา 
27 โครงการจดัซื้อวัสดุส านักงาน ร.ร.อนุบาล 70,000 44,621 25,379 70,000 กองการศึกษา 
28 โครงการจดัซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว ร.ร.อนุบาล 30,000 16,190 12,355 28,545 กองการศึกษา 
29 โครงการจดัซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทย ุร.ร.อนุบาล 4,000 3,050 910 3,960 กองการศึกษา 
30 โครงการจดัซื้อเครื่องมือส าหรับงานสวน ร.ร.อนุ

บาล 
3,000 

0 
3,000 3,000 กองการศึกษา 

31 โครงการสนับสนุนคาํใช๎จํายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย) 

96,900 
 

12,000 84,800 96,800 กองการศึกษา 

32 โครงการสํงเสริมแหลํงเรียนรู๎ภมูิปญัญาในท๎องถิ่น
ของนักเรียน ร.ร.อนุบาล 

2,000 2,000 0 2,000 กองการศึกษา 

33 โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ีของนักเรียน ร.ร.  
อนุบาล 

40,000 0 40,000 40,000 กองการศึกษา 

34 โครงการสํงเสริมทักษะทางวิชาการของโรงเรียน
อนุบาล 

9,815 9,815 0 9,815 กองการศึกษา 

35 โครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนอนุบาล 230,903 79,763.06 167,457.48 247,220.54 กองการศึกษา 
36 โครงการกํอสร๎างอาคารสุขา ร.ร.อนุบาล 300,000 0 299,500 299,500 กองการศึกษา 
37 โครงการสนับสนุนคาํใช๎จํายในการปรับปรุง/

ซํอมแซมอาคารเรยีน ร.ร.อนุบาล 
200,000 0 0 0 กองการศึกษา 

38 โครงการสํงเสริมศักยภาพการจดัการศึกษาท๎องถิ่น 
ร.ร.เทศบาล 

1,235,600 187,600 290,000 477,600 กองการศึกษา 

39 โครงการจดักิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ของ
โรงเรียนเทศบาล ร.ร.เทศบาล 

5,000 0 5,000 5,000 กองการศึกษา 

40 โครงการสํงเสริมการเรยีนรูส๎ูํความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ร.ร.เทศบาล 

35,000 8,548 20,920 
29,468 

กองการศึกษา 

41 โครงการวันสุนทรภูมํหากวี ร.ร. เทศบาล 10,000 0 7,964 7,964 กองการศึกษา 
42 โครงการสํงเสริมและพัฒนาศลิปะดนตรี นาฏศิลป์ 

ของ ร.ร. เทศบาล 
75,000 75,000 0 75,000 กองการศึกษา 

43 โครงการสํงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู๎เรียน ร.ร.เทศบาล 

15,000 0 14,505 14,505 กองการศึกษา 

44 โครงการแขํงขันกีฬาสภีายใน ร.ร.เทศบาล 20,000 0 19,970 19,970 กองการศึกษา 
45 โครงการกิจกรรม 5 ส ร.ร.เทศบาล 10,000 0 10,000 10,000 กองการศึกษา 
46 โครงการสํงเสริมการอํานของ ร.ร.เทศบาล 5,000 0 5,000 5,000 กองการศึกษา 
47 โครงการเยี่ยมบ๎าน และนเิทศติดตามเด็กนักเรียน 

ร.ร.เทศบาล 
2,000 0 1,910 1,910 กองการศึกษา 

48 โครงการสนับสนุนคาํใช๎จํายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย) 

364,954 32,760 302,654 335,414 กองการศึกษา 



 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

(6 เดือนแรก) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(6 เดือนหลัง) 

รวมท้ังสิ้น 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 
49 โครงการจดัซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยขุองโรงเรียน

เทศบาลฯ 
10,000 530 6,780 7,310 กองการศึกษา 

50 โครงการจดัซื้อวัสดุกํอสรา๎งของ โรงเรียนเทศบาล 10,000 400 0 400 กองการศึกษา 
51 โครงการจดัซื้อน้ าดืม่  น้ าแข็งส าหรับนักเรียนและผู๎

ทีม่าติดตํอ ราชการโรงเรียนเทศบาลฯ 
15,000 3,975 5,595 9,570 กองการศึกษา 

52 โครงการลูกเสือ – เนตรนารี ร.ร.เทศบาล 18,000 12,932 4,598 17,530 กองการศึกษา 
53 โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ีของเด็กนักเรียน

ของโรงเรียนเทศบาล  
50,000 0 39,465 39,465 กองการศึกษา 

54 โครงการสํงเสริมคณุธรรม จรยิธรรมโรงเรียน
เทศบาล 

5,000 0 0 0 กองการศึกษา 

55 โครงการจดักิจกรรมชํวงปิดภาคเรยีนของ ร.ร.
เทศบาล 

30,000 0 28,005 28,005 กองการศึกษา 

56 โครงการจดัท าโครงงานเพื่อการเรยีนรู๎ ร.ร.
เทศบาล 

7,240 5,400 1,840 7,240 กองการศึกษา 

57 โครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนเทศบาลหนอง
บัวลาย 

396,000 111,669.60 283,819.08 395,488.68 กองการศึกษา 

58 โครงการจดัซื้อโต๏ะเรียนและเก๎าอ้ีเรียน ร.ร.
เทศบาล 

60,000 0 55,000 55,000 กองการศึกษา 

59 โครงการสนับสนุนคาํใช๎จํายในการปรับปรุง/
ซํอมแซมอาคารเรยีน ร.ร.เทศบาล 

200,000 0 198,000 198,000 กองการศึกษา 

60 โครงการอาหารเสรมิ (นม)โรงเรียนชุมชนบัวลาย 256,771 70,207.96 181,017.36 251,225.32 กองการศึกษา 
61 โครงการเงินอุดหนุนสํวนราชการโรงเรียนชุมชน

บ๎านหนองบัวลาย ตามโครงการอาหารกลางวัน 536,000 262,640 
268,000 530,640 กองการศึกษา 

62 โครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 3,000 0   กองการศึกษา 
63 โครงการตํอเติมอาคารอนุบาล ช้ัน 3/2 250,000 0 0 0 กองการศึกษา 
64 โครงการแขํงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต๎านยา

เสพติด 
200,000 0 0 0 กองการศึกษา 

65 โครงการแขํงขันกีฬาระหวํางเทศบาลกับหนํวยงาน
อืน่ 

3,000 0 0 0 กองการศึกษา 

66 โครงการจดังานวันลอยกระทง 50,000 6,685 0 6,685 กองการศึกษา 
67 โครงการจดังานวันข้ึนปีใหม ํ 10,000 360 0 360 กองการศึกษา 
68 โครงการจดังานวันสงกรานต ์ 60,000 0 51,425 51,425 กองการศึกษา 
69 โครงการจดังานวันแหํเทียนเข๎าพรรษา 30,00 0 25,760 25,760 กองการศึกษา 
70 โครงการจดังานวันเด็ก 100,000 36,728 0 36,728 กองการศึกษา 
71 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐานฯ 120,000 0 0 0 กอง

สาธารณสุข 
 



 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ที่อนุมัต ิ

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

(6 เดือนแรก) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(6 เดือน

หลัง) 

รวมท้ังสิ้น 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

72 โครงการปูองกันและแก๎ไขปญัหาสาธารณภัย 34,000 9,000 20,500 29,500 ส านักปลดั 

73 โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในชํวงเทศกาล 40,000 13,695 16,330 30,025 ส านักปลดั 
74 โครงการให๎ความรู๎กับประชาชนในการปูองกันและ

ระงับอัคคีภัย 
10,000 0 0 0 ส านักปลดั 

75 โครงการซ๎อมแผนปูองกันภัยฝุายพลเรือน 10,000 0 0 0 ส านักปลดั 
76 โครงการฝึกอบรม และทบทวน อปพร. 100,000 0 0 0 ส านักปลดั 
77 โครงการจดักิจกรรม อปพร. 2,000 0 0 0 ส านักปลดั 
78 โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคมุโรคพิษสุนัขบ๎า 15,000 0 1,800 1,800 กอง

สาธารณสุข 
79 โครงการควบคมุและปูองกันโรคไข๎เลือดออก 15,000 0 15,000 15,000 กอง

สาธารณสุข 
80 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ อสม. 

รํวมกับ คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ฯลฯ 

50,000 0 42,270 42,270 กอง
สาธารณสุข 

81 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. 5,000 0 0 0 กอง
สาธารณสุข 

82 โครงการอาหารปลอดภัย 5,000 0 0 0 กอง
สาธารณสุข 

83 โครงการทัศนศึกษาดูงานของผู๎สูงอายุ 50,000 32,910 0 32,910 ส านักปลดั 
84 โครงการชมรมผูส๎ูงอาย ุ 24,600 0 0 0 ส านักปลดั 
85 โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่ 35,000 0 0 0 ส านักปลดั 
86 โครงการปูองกันยาเสพตดิและแกไ๎ขปัญหายาเสพ

ติด 
20,000 0 0 0 ส านักปลดั 

87 โครงการสํงเสริมสนับสนุนกลุํมอาชีพในเขต
เทศบาล 

5,000 0 0 0 ส านักปลดั 

88 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป๎ุวยโรคเอดส์ 48,000 24,000 24,000 48,000 ส านักปลดั 
89 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ 2,514,000 1,212,500 1,189,40

0 
2,401,900 ส านักปลดั 

90 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎พิการ 412,800 250,400 434,400 684,800 ส านักปลดั 
91 โครงการขุดลอกบํอตกตะกอนโรงสูบประปา 15,000 0 15,000 15,000 กองการ

ประปา 
92 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท๎องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 
60,000 0 60,000 60,000 กอง

สาธารณสุข 
93 โครงการติดตั้งไฟสํองสวํางและไฟสัญญาณจราจรฯ 100,000 0 99,000 99,000 ส านักปลดั 
94 โครงการจดัซื้อจัดจ๎างวัสดสุ านักงานของศูนย์เด็ก 10,000 10,000 0 0 กองการศึกษา 
*95 โครงการกํอสร๎างอาคารเรียนอนุบาล 0 0 0 5,953,131.99 เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 
       



2. การประเมินผลเชิงคุณภาพ (การประเมินคุณภาพแผนพัฒนาสามปี) 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวลาย ได๎ด าเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ือความสอดคล๎องของยุทธศาสตร์และโครงการ     
โดยได๎ด าเนินการติดตามและประเมินผล  ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ
แผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล๎องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  
ดังนี้ 
 

สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  
เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูํการตั้งงบประมาณ 
         ได๎ถูกต๎อง  

๕ ๕ 

   ๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎อง ตํอเนื่องกับระยะเวลา 
          ป ี(๓ ปี)  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 4 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผํานมา ๓ ปีย๎อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแตํละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด 
           วําจะได๎รับ  

๕ 4 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได๎ถูกต๎องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์   ๕ 4 
   ๕.๑๔ หนํวยงานรับผิดชอบหลักสอดคล๎องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ       
            ยท. ๐๔ 

๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙5 

 
 



3. โครงการทีม่ีการประเมินความพงึพอใจ (โครงการทีม่ีการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึน้ไป) 
ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวลาย ในคราวประชุม  เมื่อวันที่ 20 
ตุลาคม 2558 ได๎ก าหนดให๎มีการประเมินความพึงพอใจ โครงการที่มีการเบิกจํายงบประมาณ   ตั้งแตํ 100,000 
บาท ขึ้นไป ซึ่งเทศบาลต าบลหนองบัวลาย มีโครงการที่ได๎ประเมินความพึงพอใจ  ดังนี้ 
1. โครงการอาหารเสริมนม โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย 
2. โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย 
3. โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย 
4. โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
5. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ 
6. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎พิการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 4 

 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วํา
ด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2558 (แก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559)  
 เป็นแบบที่ก าหนดให๎คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ด าเนินการให๎คะแนนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให๎เสร็จภายในหกสิบ
วัน นับแตํประกาศใช๎งบประมาณรายจํายประจ าปี ซึ่งเทศบาลต าบลหนองบัวลายประกาศใช๎งบประมาณรายจําย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560  มีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้  
 

 
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๕ 
   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) 
   ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
หมายเหตุ  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได๎เพ่ือความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่นของ 

   องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
แนวทางเบื้องต้นในการใหค้ะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์เพื่อ

ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

การประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2564) 



 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑. ข้อมูลสภาพทัว่ไป
และข้อมูลพืน้ฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบดว้ยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดนิ 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เชน่ เขตการปกครองการเลือกต้ัง 

๒๐ 
(๓) 
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(๒) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร 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 และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน่ 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(๒) 2 

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

(๒) 2 

(๗) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 2 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 1 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนนิการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการรว่มคิด 
ร่วมท า รว่มตัดสินใจ รว่มตรวจสอบ ร่วมรบัประโยชน์ ร่วมแก้ไข
ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปญัหาส าหรบั
การพัฒนาท้องถิน่ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๓) 3 



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

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

๑๕ 
(๒) 
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(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึน้ต่อการพฒันา
ท้องถิ่น 

(๑) 1 

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

 (๒) 2 

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

(๒) 1 

(๕) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พืน้ที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรอืสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา 

(๒) 2 

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

(๒) 2 

(๗) สรุปประเดน็ปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
พื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมุติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวธิีการแก้ไข
ปัญหา การก าหนดวัตถปุระสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

(๒) 1 

(๘) สรุปผลการด าเนนิงานตามงบประมาณที่ได้รบั และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เชน่ 
สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจา่ย
งบประมาณ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิน่ไปปฏบิัติ
ในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(๑) 1 

(๙) ผลที่ได้รับจากการด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่นผลที่ได้รบั/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรปุ
ปัญหาอปุสรรคการด าเนนิงานทีผ่่านมาและแนวทางการแก้ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

(๑) 1 



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
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 
 
 
 
๓.๑๐ ผลผลิต/
โครงการ 

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

๖๕ 
(๑๐) 
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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 วึ่งมีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
ต้องการจะเปน็หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคลอ้งกับ
โอกาสและศักยภาพที่เปน็ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) 5 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภากิจหรือส่ิงท่ีต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ีจะด าเนนิการ
ให้บรรลุวิสัยทัศนน์ั้น 

(๕) 5 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็กลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนนุต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึน้ มุ่งหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดที่ชัดเจน 

(๕) 5 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิน่ เพื่อใหบ้รรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซ่ึงเกิดจากศักยภาพ
ของพื้นที่จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) 4 

แผนงานหรอืจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วดั ค่าเปา้หมาย กลยุทธ์ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่มีความชดัเจน 
น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาทอ้งถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี 
โดยระบุแผนงานและความเชื่องโยงดังกล่าว 

(๕) 5 

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

(๕) 5 

ผลผลิต/โครงการ เปน็ผลผลิตท่ีเป็นชดุหรือเป็นโครงการที่เปน็
ชุดกลุ่ม หรอือันหนึ่งอนัเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อ
น าไปสู่การจดัท า โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(๕) 4 

รวมคะแนน ๑๐๐ 95 
 
 
 
 



 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
   ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (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 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าท่ีจะได้รับ (๕) 
   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
หมายเหตุ  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได๎เพ่ือความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่นของ 

   องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางเบื้องต้นในการใหค้ะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

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

๑๐ 10 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใชว้ัดผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวดัจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่งเองวา่เป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวน
ที่ด าเนนิการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนนิการได้มีจ านวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธภิาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิน่ตามอ านาจ
หน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนนิการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 10 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกจิ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ทีด่ าเนนิการในพื้นทีน่ัน้ๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเปน็ไปตามอ านาจหน้าที่หรอืไม่ ประชาชน
พึ่งพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนนิการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรอืไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการตามที่ได้รบั
งบประมาณมาด าเนนิการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนนิการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 10 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การจดัท าโครงการพัฒนาท้องถิน่โดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีพิ้นที่ติดต่อกนั 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคลอ้ง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารฐั และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency 
Economy Plan:LSEP)  

๑๐ 10 

 
 
 
 
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๕. โครงการพฒันา ควรประกอบดว้ยข้อมูลดังนี้ ๖๐  



๕.๑ ความชัดเจนของชือ่
โครงการ 
 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกบัแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ป ี
 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกบัแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนนิการเพือ่ให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจไดว้่า 

(๕) 5 

มีวัตถุประสงค์ชดัเจน (clear objective) โครงการที่ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกบัหลักการและเหตุผล วิธกีารด าเนนิงานต้อง
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปไดช้ัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 5 

สภาพที่อยากให้เกดิข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลติอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พืน้ที่
ด าเนนิงาน และระยะเวลาด าเนนิงานอธบิายให้ชดัเจนว่า
โครงการนี้จะท าทีไ่หน 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) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏบิัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เปน็
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การ
ยกระดบัศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพน้กับดักรายไดป้าน
กลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพือ่สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การ
ลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่องโยง
ภูมิภาคและความเปน็เมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม (๖) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสทิธิภาพ 

(๕) 5 



 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
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 มีการก าหนด
ตัวชี้วดั (KPI) และ
สอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รบั 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสรา้ง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย 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
แผนพัฒนาจังหวดัที่ได้ก าเนดิข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลือ่นการพัฒนาจังหวดัซ่ึงไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิน่ต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปดว้ยกันกบัยุทธศาสตร์จังหวดัที่ได้ก าหนดข้ึนเป็นปัจจุบนั 

(๕) 5 

เป็นโครงการที่ด าเนนิการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนด าเนนิการเองหรือรว่มด าเนนิการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เปน็โครงการที่ประชาชนต้องการเพือ่ให้เกิด
ความย่ังยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พฒันาแล้วดว้ยการพฒันาปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกจิพอเพียงท้องถิน่ (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(๕) 5 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคญั ๕ 
ประการในการจัดท าโครงการไดแ้ก่ (๑) ความประหยดั 
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) 
(๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 4 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่
ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปต้ังงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาที่
ปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(๕) 4 

มีการก าหนดตัวชีว้ัดผลงาน (Key Performancy Indicator : 
KPI) ท่ี สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่ส่ิงท่ีได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รบั) 

(๕) 4 



 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๕.๑๒ ผลที่คาดวา่จะ
ได้รบัสอดคลอ้งกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 
ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้
และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) 
วัดและประเมินผลดบัของความส าเร็จได ้(๓) ระบุสิ่งท่ีต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่ สุดและ
สามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) 5 

รวมคะแนน ๑๐๐ 96 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 5 
 
 
 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวลาย เสนอความคิดเห็นและ

ข๎อเสนอแนะ ตํอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวลาย เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา  

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวลาย มีความเห็นวําจากผล     การ
ประเมินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวลาย รอบเดือนตุลาคม (ระหวํางเดือนเมษายน 
– เดือนตุลาคม 2560) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก็แสดงให๎เห็นวําการด าเนินการของเทศบาล มีความ
โปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎ดี ภายใต๎งบประมาณท่ีมีอยํางจ ากัด ซ่ึงงบประมาณก็ได๎รับการจัดสรรมาในชํวงท๎ายๆ 
ของปีงบประมาณ ท าให๎หลายโครงการจึงไมํสามารถด าเนินการได๎ทันในปีงบประมาณ แตํก็ขอฝากถึงผู๎บริหารวําใน
ปีงบประมาณตํอ ๆ ไป เมื่อได๎รับการจัดสรรงบประมาณแล๎ว ก็ขอให๎รีบด าเนินการโครงการตํางๆ ตามห๎วงระยะเวลา
ที่ได๎ตั้งงบประมาณไว๎ในแผน เพ่ือตอบสนองตํอปัญหาและความต๎องการของพ่ีน๎องประชาชนภายในเขตเทศบาล
อยํางทันทํวงที 

สรุปรายงานผลและเสนอความเห็น 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 


