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สว่นที ่1 

บทนำ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 และ 29  
ได้บัญญัติ  ไว้ว่า “กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการ รายงานผล และเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย    
ปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
การติดตาม หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการ

ติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้
ในแผนงาน การติดตามผลสามารถแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็น    
ในการดำเนินการแก้ไข 

การประเมินผล หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่งเพ่ือประเมินว่า
ความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่    
ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึง
ความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน 

การติดตามประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทาง
ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  1.2.1 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
  1.2.2 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงการ
ดำเนินงานให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  1.2.3 เพ่ือให้ทราบสัมฤทธิ์ผลโดยรวมของแผนพัฒนาเทศบาล และนำข้อมูลที่ได้ไปเป็น
ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป 
  1.2.4 เพ่ือให้ทราบว่าการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหัวไทร เป็นไปตามเสป้าหมายการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้น
ประสบความสำเร็จตามกรอบประเมินผลในระดับใด 
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1.3  ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                          

 การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์ กล่าวคือ หลังจากที่ได้นำ
แผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามประเมินผลเพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปฏิบัติ งานสำหรับนำไปทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 สำหรับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลหัวไทร    
เป็นการติดตามและประเมินผล หลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2563 ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด 6 การติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 และ 29 ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับกำหนดแนวทาง วิธีการ และติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ให้รายงานผลและเสนอความคิดเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”  

1.4 เครือ่งมอืการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

เครือ่งมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
แบบที ่1  แบบชว่ยกำกบัการจดัทำแผนยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
โดยจัดทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
แบบที ่2  แบบตดิตามผลการดำเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี 
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กำหนดวิสัยทัศน ์

วิเคราะหส์ถานการณ์ 

กำหนดและจัดลำดับ 

จัดทำแผนพัฒนา 

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ 

ติดตามประเมินผล 



แบบที่ 3  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  คือ ภายในเดือน
ธันวาคม ของทุกปี 

1.5 ประโยชนข์องการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนิน

โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 

1.ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

2.ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

3.ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

4.สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ทีจ่ะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

5.ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

6.ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไ้ขได้อย่างไร  เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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สว่นที ่2 
การตดิตามและประเมนิผล 

2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามประเมินผล ซึ่งแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน จากการดำเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการต่างๆ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 11 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
10.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง 
11.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา 

 2.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น /โครงการพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2563 

1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่ ชือ่โครงการ จำนวนเงนิ ดำเนนิการ
แลว้ 

ยงัไม่
ดำเนนิการ 

กำลงั
ดำเนนิการ 

1 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนสายเทศบาล 7 ตอนที่ 1 
(ถนนสายพลเดช) 

495,000 ✓ 
 

  

2 โครงการติดตั้งเสาโฟมไฟถนนสายเทศบาล 1 ฝั่งทิศ
ตะวันตก 

471,600 ✓   

3 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นโฟมไฟ
หลอด LED ถนนสายดงตาล (ชุมชนตลาดสด) 

470,000 ✓   

4 โครงการจ้างเหมาติดตั้งป้ายบอกชื่อถนนชื่อซอย    
ในเขตเทศบาล 

72,000 ✓   

5 โครงการขยายผิวจราจรถนนชายฝั่งทะเลบ้าน     
หน้าศาล  ฝั่งหมู่ 7 ต.หน้าสตน 

1,100,000  ✓  

 รวม 5 2,608,600 4 1  
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

ที ่ ชือ่โครงการ จำนวนเงนิ ดำเนนิการ
แลว้ 

ยงัไม่
ดำเนนิการ 

กำลงั
ดำเนนิการ 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ 30,000 ✓   

2 โครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพแก่สตรี 

30,000  ✓  

3 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน 30,000 ✓   

4 โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด -  ✓  
5 โครงการเสวนาพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 20,000 ✓   
6 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ

ชุมชน 
85,000 ✓   

7 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,064,800 ✓   
8 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000 ✓   
9 โครงการจ่ายเบีย้ยังชีพคนพิการ 1,200,000 ✓   
10 โครงการให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานของ

คณะกรรมการชุมชนผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาลฯและกลุ่ม/องค์กรต่างๆ 

150,000  ✓  

 รวม 10 7,645,800 7 3  
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ที ่ ชือ่โครงการ จำนวนเงนิ ดำเนนิการ

แลว้ 
ยงัไม่

ดำเนนิการ 
กำลงั

ดำเนนิการ 
1 โครงการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน 40,000  ✓  
2 โครงการเสวนาพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 20,000 ✓   

 รวม 2 60,000 1 1  
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4. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ที ่ ชือ่โครงการ จำนวนเงนิ ดำเนนิการ

แลว้ 
ยงัไม่

ดำเนนิการ 
กำลงั

ดำเนนิการ 
1 โครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์     

สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อม 
ไม่ใช่งบประมาณ ✓   

2 โครงการดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

ไม่ใช่งบประมาณ ✓   

3 โครงการลดมลภาวะด้านกลิ่นโดยใช้จุลินทรยี์
ธรรมชาติ 

ไม่ใช่งบประมาณ ✓   

4 โครงการหนึ่งอาคารบ้านเรือน หนึ่งบ่อดักไขมัน ไม่ใช่งบประมาณ  ✓  

5 โครงการพัฒนาตลาดดีมีมาตรฐาน ไม่ใช่งบประมาณ ✓   

6 โครงการ Big Cleaning ไม่ใชง้บประมาณ ✓   

7 โครงการลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 20,000 ✓   

8 โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสด        
(โซนตลาดปลา) 

84,000 ✓   

 รวม 8 104,000 7 1  

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 

ที ่ ชือ่โครงการ จำนวนเงนิ ดำเนนิการ
แลว้ 

ยงัไม่
ดำเนนิการ 

กำลงั
ดำเนนิการ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 100,000  ✓  
2 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพ่ืออุดหนุน

คณะกรรมการชุมชน) 
140,000  ✓  

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 40,000 ✓   
4 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก             

โรคพิษสุนัขบ้าฯ 
30,000 ✓   

5 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์                    
และขึ้นทะเบียนสัตว์ 

5,000  ✓  

6 โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ไม่ใชง้บประมาณ  ✓  
7 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์แก่ประชาชน

และกลุ่มเสี่ยง 

ไม่ใชง้บประมาณ  ✓  

 รวม 7 315,000 2 5  
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ที ่ ชือ่โครงการ จำนวนเงนิ ดำเนนิการ

แลว้ 
ยงัไม่

ดำเนนิการ 
กำลงั

ดำเนนิการ 
1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 60,000  ✓  
2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 70,000 ✓   
3 โครงการตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 20,000 ✓   
4 โครงการประเพณีชักพระ 450,000 ✓   
5 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาส

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ประจำปีพุทธศกัราช 2563 ในวันที่ 12 
สิงหาคม 2563 

10,000 ✓   

6 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในวันที่ 28 
กรกฎาคม 2563 

15,000 ✓   

7 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในวันที่ 3 
มิถุนายน 2563 

10,000  ✓  

8 โครงการวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม) 2,800 ✓   
9 โครงการเข้าค่ายคณธรรมจริยธรรม 10,000  ✓  
10 โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
20,000 ✓   

11 โครงการส่งเสริมคุณธรรมเด็กและนักเรียน 30,000  ✓  
12 โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการ      

มีส่วนร่วมในการจััดกระบวนแห่หมรบังานประเพณี
บุญเดือนสิบ 

10,000 ✓   

13 โครงการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมโดยกระบวนการ  
มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณแีห่ผ้าขึน้ธาตุ          
(วันมาฆบูชา) 

4,500 ✓   

14 โครงการอุดหนุนและส่งเสริมงานประเพณีและ
วัฒนธรรมประเภทต่างๆ 

900,000 ✓   

15 โครงการจ้างเหมาเอกชน ศูนย์การเรียนรู้ ICT 132,000 ✓   
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ที ่ ชือ่โครงการ จำนวนเงนิ ดำเนนิการ
แลว้ 

ยงัไม่
ดำเนนิการ 

กำลงั
ดำเนนิการ 

16 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติ 150,000 ✓   
17 โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000 ✓   
18 โครงการผู้เฒ่าเล่านิทาน 5,000  ✓  
19 โครงการประชุมผู้ปกครอง ศพด.ทต.หัวไทร 5,000 ✓   
20 โครงการฝึกศึกษานอกห้องเรียนศูนย์พัฒนา   

เด็กเล็ก 
20,000 ✓   

21 โครงการศนูย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค 10,000  ✓  
22 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา 
800,000 ✓   

23 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 30,000  ✓  
24 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา ค่าพัฒนาครู 
35,000  ✓  

25 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา : ด้านการจัดการศึกษา          
สำหรับ ศพด.ทต.หัวไทร 

107,350 ✓   

26 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา : อาหารกลางวัน 

588,000 ✓   

27 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา : ด้านการเรียนการสอน ศพด.   
(รายหัว) 

204,000 ✓   

28 โครงการอาหารเสริม (นม) 2,912,700 ✓   
29 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากร
ทางการศึกษา 

30,000  ✓  

30 โครงการจัดชุดการแสดงของนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมในโอกาสต่างๆ 

9,000  ✓  

31 โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ 5,000  ✓  
32 โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณ ี     

ภมูิปัญญาท้องถิ่นศูนย์ฯ 
20,000  ✓  

 รวม 32 6,685,350 20 12  
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ที ่ ชือ่โครงการ จำนวนเงนิ ดำเนนิการ

แลว้ 
ยงัไม่

ดำเนนิการ 
กำลงั

ดำเนนิการ 

1 โครงการจัดทำแผนและฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

10,000  ✓  

2 โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ 

30,000  ✓  

3 โครงการรักษาความสงบและบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

- ✓   

4 โครงการสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่สงกรานต์ตรุษจีน
และเทศกาลต่างๆ 

10,000 ✓   

5 โครงการให้ความรู้ด้านการบรรเทาสาธารณภัย แก่
เด็ก เยาวชน และประชาชน 

5,000 ✓   

6 โครงการจ้างเหมาเอกชน/บุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่        
รักษาความสงบภายในและบริการการแพทย์ฉุกเฉนิ 

168,000 ✓   

7 โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดูแลทรัพย์สิน       
ของเทศบาล 

252,000 ✓   

 รวม 7 475,000 5 2  
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8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
ที ่ ชือ่โครงการ จำนวนเงนิ ดำเนนิการ

แลว้ 
ยงัไม่

ดำเนนิการ 
กำลงั

ดำเนนิการ 

1 โครงการฝึกอบรม สัมมนาให้ความรู้ด้านระเบยีบและ
อืน่ๆ แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

150.000 ✓   

2 โครงการพัฒนาจิตสำนึกและจรรยาบรรณ คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนท่ัวไป 

20,000  ✓  

3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ (รวมทุกกอง/
ฝ่าย) 

200,000 ✓   

4 โครงการจัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆ (รวมทุกกอง/ฝ่าย) 200,000 ✓   
5 โครงการจัดทำวารสาร พร้อมค่าเย็บเล่มหนังสือ 

เข้าปกหนังสือค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมา
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฯ (รวมทกุกอง/ฝ่าย) 

200,000 ✓   

6 โครงการทบทวนปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 20,000  ✓  
7 โครงการทบทวนปรับปรุงถอดองค์ความรู้แผนชุมชน

เทศบาลตำบลหัวไทร 
10,000  ✓  

8 โครงการจดัประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่น 10,000  ✓  
9 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 5,000 ✓   
10 โครงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี - ✓   
11 โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ 5,000  ✓  
12 โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน 5,000  ✓  
13 โครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ 132,000 ✓   
14 โครงการอุดหนุนและส่งเสริมงานประเพณีและ

วัฒนธรรมประเภทต่างๆ 
4,500 ✓   

15 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์
บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ (รวมดอกเบี้ย) 

592,137 ✓   

16 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถดูด
สิ่งปฏิกูล (รวมดอกเบี้ย) 

284,226 ✓   

 รวม 16 873,500 10 6  
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9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
ที ่ ชือ่โครงการ จำนวนเงนิ ดำเนนิการ

แลว้ 
ยงัไม่

ดำเนนิการ 
กำลงั

ดำเนนิการ 

1 โครงการถมหินกันคลื่นกัดเซาะ ใช้จ่ายในกรณี
ฉุกเฉินที่มี เหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม 

100,000  ✓  

2 โครงการถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีไทย 

350,000 ✓   

3 โครงการถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

600,000  ✓  

 รวม 3 1,050,000 1 2  
  

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง 
ที ่ ชือ่โครงการ จำนวนเงนิ ดำเนนิการ

แลว้ 
ยงัไม่

ดำเนนิการ 
กำลงั

ดำเนนิการ 

1 โครงการปรับปรุงการจัดเก็บรายได้และปรับปรุง
ข้อมูลในแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

20,000 ✓   

2 โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 30,000  ✓  
3 โครงการจัดซื้อค่าใช้สอยและวัสดุ 293,000 ✓   
 รวม 3 343,000 2 1  
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11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา 
ที ่ ชือ่โครงการ จำนวนเงนิ ดำเนนิการ

แลว้ 
ยงัไม่

ดำเนนิการ 
กำลงั

ดำเนนิการ 

1 โครงการแข่งขันกฬีาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ 5,000  ✓  
2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เด็ก เยาวชน           

และประชาชน (ร่มไทรเกมส์) 
280,000  ✓  

3 โครงการแข่งขันกฬีานักเรียนเยาวชน และ
ประชาชน 

80,000  ✓  

4  โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ในเขตเทศบาลและ           
ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอ 

80,000  ✓  

5 โครงการส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขัน"หัวไทร
สัมพันธ์" 

30,000  ✓  

6 โครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับต่างๆ 

100,000 ✓   

7 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้ชุมชนและศูนย์กีฬา
เทศบาล 

80,000  ✓  

 รวม  7 655,000 1 6  
 รวมทั้งสิ้น   100 20,815,250 60 40  

สรุป 

• จำนวนโครงการทั้งหมด 11 ยุทธศาสตร์  = 100 โครงการ 
1. ดำเนินการแลว้     = 60 โครงการ 
2. ยังไม่ได้ดำเนินการ    = 40 โครงการ 
• คิดเป็นร้อยละ 
1. ดำเนินการแล้ว     =  60.00 
2. ยังไม่ได้ดำเนินการ    =  40.00 

                                 รวม   =   100% 
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2.2 แนวทางการติดตามและประเมินผล 

แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลยทุธศาสตร์เพือ่ความสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
   

ประเด็นการพจิารณา คะแนน คะแนนที่ได ้
1. ข้อมลูสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน ์ (5)  
3.5 กลยุทธ ์ (5)  
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5)  

รวม 100  
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แนวทางเบือ้งตน้ในการให้คะแนนแนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์                        
เพือ่ความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาทอ้งถิน่  

 
ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้
๑. ขอ้มลูสภาพทัว่ไป
และขอ้มลูพืน้ฐานของ
องคก์รปกครองสว่น
ท้องถิน่ 

ควรประกอบดว้ยขอ้มลูดงันี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกบัด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง 
 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 
 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 
 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศสุัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์
กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ) 
 

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกีย่วกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 
 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพ
ของทรพัยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ    
ร่วมทำ ร่วมตดัสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไข
ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปญัหาสำหรบัการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

(๓)  
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ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้
๒. การวเิคราะห์
สภาวการณแ์ละ
ศกัยภาพ 
 
 

ควรประกอบดว้ยขอ้มลูดงันี ้
(๑) การวิเคราะห์ที่เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ และ Thailand ๔.๐ 
 

๑๕ 
(๒) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ และการ
บังคับใช้ 
 

(๑)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ  
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
 

 (๒)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 
 

(๒)  

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนทีส่ีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

(๒)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิน่ ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลตอ่การดำเนินงานได้แก่           
S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จดุอ่อน)                
O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 
 

(๒)  

(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่    
มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตขุองปัญหาหรือสมมุติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแกไ้ขปญัหาหรือวิธีการแก้ไขปญัหา การกำหนด
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 
 

(๒)  

(๘) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ผ่านมา เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้ง
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 
 

(๑)  

(๙) ผลทีไ่ด้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา เช่นผลที่
ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปญัหาอุปสรรค              
การดำเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 

(๑)  
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ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้
๓. ยทุธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวดั 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร ์
 
 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ 

ควรประกอบดว้ยขอ้มลูดงันี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิน่ 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๕ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเช่ืองโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม อปท. 
และยุทธศาสตร์จังหวัด เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและ Thailand 
๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชกาลแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

วิสัยทัศน์ มีลักษณะแสดงสถานะที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุ
ถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภากิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุง่หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทศัน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนำไปสูผ่ลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานท่ีเกิดจากเปา้ประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยนืทางยุทธศาสตร์ ที่มีความชัดเจน 
นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุ
แผนงานและความเช่ืองโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๕)  

ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลิตที่เปน็ชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด
กลุ่ม หรืออันหนึ่งอันเดยีวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่
การจัดทำ โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในแผนพัฒนาท้องถิ่น     
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการเพือ่ความสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถิ่น 
 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน คะแนนที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์พัฒนา 10  
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10  
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10  
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10  
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60  

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5)  
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5)  
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5)  

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5)  
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5)  

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

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

(5)  

5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5)  
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5)  
รวม 100  
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แนวทางเบือ้งตน้ในการให้คะแนนแนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพือ่ความสอดคลอ้งแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  

 
ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้

๑. การสรปุสถานการณ์
การพฒันา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,    
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมนิผลการนำ
แผนพฒันาทอ้งถิน่ไป
ปฏบิตัใินเชิงปรมิาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขต่างๆ เพือ่นำมาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลติ     
ทีเ่ป็นไปตามทีต่ั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริง
ตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนท่ีไม่สามารถดำเนินการได้มี
จำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้  
กำหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปรมิาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมนิผลการนำ
แผนพฒันาทอ้งถิน่       
ไปปฏบิตัใินเชงิคณุภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิค มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ดำเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การดำเนินการต่างๆ มสีภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคยีงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในมิติต่างๆ       
จนนำไปสู่การจดัทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend) หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีพื้นที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ทีเ่กิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลกัประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy 
Plan:LSEP)  
 

๑๐  
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ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้
๕. โครงการพฒันา 
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ป ี
 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดว้ยขอ้มลูดงันี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพือ่ให้การพัฒนา
บรรลตุามวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้ ช่ือ
โครงการมคีวามชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได ้

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่กำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตผุล วิธีการดำเนนิงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบจุำนวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมาย   
คืออะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเปา้หมาย พ้ืนท่ีดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนวา่โครงการนี้จะทำทีไ่หน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเปา้หมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร   
คือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคอืกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแขง่ขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน 
(๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) 
การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยดึวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยดึหลักการ
นำไปสู่การปฏิบตัิให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังนำไปสูผ่ลสัมฤทธ์ิ 
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศกัยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรบัการเชื่องโยงภูมภิาคและความ
เป็นเมือง (๕) การสร้างความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดิน      
ที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไ้ขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
 
๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 
 
๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดวา่จะได้รับ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการ
ผลติสินค้า โภคภณัฑไ์ปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเนน้ภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพือ่ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไมส่ามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ
ในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) 
ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความ
โปร่งใส (Transparency) 
 

(๕)  

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น   
มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 
 

(๕)  

มีการกำหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ที่เกดิที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่า
จะไดร้ับ) 
 
 

(๕)  
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ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอก    
เวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ส่วนที ่3                      
ผลการวิเคราะหก์ารตดิตามและประเมนิผล 

3.1  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 3.1.1 สรปุคะแนนประเมนิผลยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 โครงการ ปี ๒๕63 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
ตามแผน 

โครงการที่
ดำเนินการ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 4 
๒. ยุทธศาสตร์การด้านพัฒนาคนและสังคม 10 7 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 1 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมฯ 8 7 
5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 7 2 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 32 20 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7 5 
8. ยุทธศาสตร์การเมือง การปกครอง ฯ 16 10 
9. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 3 1 
10. ยุทธศาสตร์การเงินและการคลัง 3 2 
11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา 7 1 

รวม 100 60 
สว่นที ่๓ ผลการดำเนนิงาน 
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ยทุธศาสตร ์ พอใจมาก พอใจ ไมพ่อใจ 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๘๗% ๙% ๔% 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘๒% ๑๐% ๘% 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘๐% ๑๙% ๑% 
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๘๑% ๑๘% ๑% 
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๘๘% ๑๑% ๑% 
๖) การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด ๙๗% ๓% ๒% 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ๘๑% ๑๘% ๑% 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๙๐% ๘% ๒% 

ภาพรวม ๘๖% ๑๒% ๓% 
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 ผลการดำเนนิงานในแตล่ะยทุธศาสตร์ 
 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตร ์ คะแนนความพึงพอใจ 
(เตม็ ๑๐ คะแนน) 

๑) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๕๐ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๒๐ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๔๐ 
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๘.๐๐ 
๕) มีความโปรง่ใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๔๐ 
๖) การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด ๘.๓๐ 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ๘,๕๐ 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๖ 

ภาพรวม ๘.๓๕ 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.  พัฒนา ปรับปรุง สนับสนุนและบรูณะระบบสาธารณูปโภค  
   สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน เช่น การก่อสร้างถนน. ไฟฟ้า และ     
   น้ำประปา เป็นต้น 

๘๕% ๒๐% ๕% 

2. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์เพื่อให้มีนำ้ใช้ในการอุปโภค, 
การเกษตร และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

๙๐% ๒๓% ๔% 

ภาพรวม ๘๘% ๒๒% ๔.๕% 
     ดา้นพฒันาคนและสงัคม 

ยทุธศาสตร ์ คะแนนความพึงพอใจ 
(เตม็ ๑๐ คะแนน) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๒๐ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๙.๒๐ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเหน็ในโครงการ/กิจกรรม ๘.๔๐ 
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๘.๑๐ 
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๔๐ 
๖) การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด ๗.๓๐ 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ๘.๕๐ 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๖๐ 

ภาพรวม ๘.๔๖ 
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ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการศึกษา ระดับปฐมวัย และ 
   การศึกษาอ่ืนๆ ในทุกระดับ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิน่ต่างๆ 

๘๙% ๗๕% ๑๕% 

2. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา ๘๘% ๗๒% ๑๑% 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม สืบสาน อนุรักษ์ เผยแพร่ 
   ประชาสัมพันธ์และวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๙๑% ๗๓% ๑๔% 

ภาพรวม ๘๙.๓๓% ๗๒.๕% ๑๓.๓๓% 
        ดา้นสาธารณสขุ สิ่งแวดลอ้ม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ยทุธศาสตร ์ คะแนนความพึงพอใจ 
(เตม็ ๑๐ คะแนน) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๙.๒๐ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๒๐ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๙.๔๐ 
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๘.๑๐ 
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๔๐ 
๖) การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด ๗.๓๐ 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ๗.๕๐ 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๖๐ 

ภาพรวม ๘.๒๑ 
 

ความพึงพอใจ พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่พอใจ 

1.  ส่งเสรมิสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างคุณภาพที่ดีท้ังทาง  
   ร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการปอ้งกันและควบคุมโรคตดิต่อ 

๘๘% ๗๐% ๒๒% 

2. พัฒนา ปรับปรุงแนวทางการให้บริการด้านสุขภาพของประชาชน ๘๖% ๕๕% ๑๒% 
3. ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริหาร การจดัการขยะมลู   
   ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๘๙% ๗๑% ๒๐% 

4. ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง สภาพภูมิทัศน์ รวมทั้งการอนุรักษ ์
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๘๔% ๗๖% ๑๗% 

ภาพรวม ๘๗% ๖๘% ๑๘% 
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       ดา้นเศรษฐกจิ 
ยทุธศาสตร ์ คะแนนความพึงพอใจ 

(เตม็ ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๒๐ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๙.๒๐ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๙.๓๐ 
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๙.๑๐ 
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๔๐ 
๖) การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด ๗.๓๐ 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ๗.๕๐ 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๖๐ 

ภาพรวม ๘.๔๕ 

 
ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน 

๘๘% ๗๘% ๓๓% 

2. 2. ปรับปรุงระบบภาษีและแผนการบริหารทรัพยส์ินของเทศบาล รวมทั้ง
ปรับลดรายจา่ยที่ไม่จำเป็นเพื่อไปลงทุนในโครงการและกิจกรรมทีส่ามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจท่ีสามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชน 

๗๙% ๘๘% ๓๙% 

ภาพรวม ๘๔% ๘๓% ๓๖% 

        ดา้นการเมอืง การปกครอง และการบรหิารจัดการ 
ยทุธศาสตร ์ คะแนนความพึงพอใจ 

(เตม็ ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๒๐ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๙๐ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๔๐ 
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๘.๑๐ 
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๔๐ 
๖) การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด ๘.๓๐ 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ๗.๕๐ 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๖๐ 

ภาพรวม ๘.๔๓ 
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ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. ส่งเสริม และสนับสนุนการเมือง การปกครอง ตามระบบประชาธิปไตย  
   โดย มุ่งเน้นให้ประชาชนมสี่วนรว่มในกิจกรรมต่างๆ โดยยึดหลักการ    
   บริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาล 

๘๗% ๗๗% ๕๑% 

3. 2. พัฒนา ปรับปรุง ก่อสร้าง จัดซือ้จัดหา บูรณะอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ภายในสำนักงาน กอง ฝ่ายตา่งๆ ตลอดจนอาคาร สถานท่ี ให้มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

๘๙% ๗๘% ๔๙% 

ภาพรวม ๘๘% ๗๘% ๕๐% 
 
3.2 สรปุประเด็นผลการดำเนนิการติดตามประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 

       ขอ้เสนอแนะการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
 จากการรายงานผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลหัวไทร 
ประเมินความพึงพอใจเรื่องการให้บริการและการปฏิบัติงานของเทศบาลในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่เดือน 
ตุลาคม ๒๕62 ถึงเดือนกันยายน ๒๕63  สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
๕. ยุทธศาสตร์การเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 3.1.2 วเิคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ  
๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 
   ในส่วนของยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ผลการประเมินโดยภาพรวมได้คะแนนโดยเฉลี่ย 
๘.๓๕ 
  ด้านการพัฒนา ปรับปรุง สนับสนุนและบูรณะระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการขั้น
พ้ืนฐาน เช่น การก่อสร้างถนน ไฟฟ้า และน้ำประปา เป็นต้น  และด้านการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ
สาธารณะประโยชน์เพ่ือให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค,การเกษตร และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดย
ภาพรวม พอใจมาก ๘๘% พอใจ ๒๒% และ ไม่พอใจ ๔๕ 

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม 
  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ผลการประเมินโดยภาพรวม ๘.๔๖ 
  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการศึกษา ระดับปฐมวัย และการศึกษาอ่ืนๆ ในทุก
ระดับ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ด้านส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา และด้านส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดกจิกรรมสืบสาน อนุรักษ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
ภาพรวม พอใจมาก ๘๙.๓๓% พอใจ ๗๒.๕% และไม่พอใจ ๑๓.๓๓% 
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๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถาม คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ผลการประเมินโดยภาพรวม ๘.๔๕% 
  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความยากจน  และด้านการปรับปรุงระบบภาษีและแผนการบริหารทรัพย์สินของเทศบาล 
รวมทั้งปรับลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อไปลงทุนในโครงการและกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจทีส่าม
สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยภาพรวม พอใจมาก ๘๔% พอใจ ๘๓% ไม่พอใจ ๓๖% 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  จากแบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ผลการประเมินโดยภาพรวม ๘.๒๑ 
  ด้านการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างคุณภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การพัฒนาปรับปรุงแนวทางการให้บริการด้านสุขภาพของ
ประชาชน ด้านการส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริหาร การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู และ
การส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง สภาพภูมิทัศน์ รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ม โดย
ภาพรวม พอใจมาก ๘๗% พอใจ ๖๘% และไม่พอใจ ๑๘% 

๕. ยุทธศาสตร์การด้าน การเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี 
  ยุทธศาสตร์การด้ าน  การเมือง การปกครอง  และการบริหารจั ดการที่ ดี  จาก
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ผลการประเมินโดย
ภาพรวม ๘.๔๓ 
  ด้านการส่งเสริม และสนับสนุนการเมือง การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตยโดย
มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ          
หลักธรรมาภิบาล และด้านการพัฒนา ปรับปรุง ก่อสร้าง จัดซื้อจัดหา บูรณะอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้
ภายในสำนักงาน กอง ฝ่ายต่างๆ ตลอดจนอาคาร สถานที่ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน โดยภาพรวม พอใจมาก ๘๘% พอใจ ๗๘% และไม่พอใจ ๕๐% 
 
3.1.3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นการประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้ งบประมาร
ในแต่ละโครงการโดยพิจารณาจากเป้าหมายของโครงการที่ได้กำหนดไว้ในแผนการดำเนินการและจำนวน
งบประมาณท่ีได้ใช้จ่ายจริง 

3.1.4 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

  เป็นการวิเคราะห์ประเมินผลสำเร็จของโครงการที่มีลักษณะเป็น การจัดการอบรม/ศึกษาดูงาน 
โดยการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหัวไทร
และแผนดำเนินการ ประจำปีโดยผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องทำการสำรวจความคิดเห็น ของผู้เข้ารับการ
อบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ 
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ส่วนที ่4 
สรปุผล ขอ้สงัเกต และขอ้เสนอแนะ 

 
1. สรปุรายงานผลการวเิคราะหส์ภาพปญัหา อปุสรรค การนำแผนพฒันาไปสู่การปฏบิตัิ 
           1. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสม
และความเป็นไปได้เท่าที ่ควร ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ ่น มีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที ่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ำ 
 2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที ่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และ
เป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ 
           3. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ 
 

2. ขอ้เสนอแนะในการจดัทำแผนัฒนา 
 1. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ ่นแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน      

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ เทศบาลตำบลหัวไทร 
มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ และ
เป้าหมายของแผนพัฒนา 

 3. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที ่เกิน
ศักยภาพของเทศบาลตำบลหัวไทร 
 
 
 

...................................... 
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