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ค าน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑2 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา           
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตาม              
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบ ลพวา  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลพวา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขึ้น ให้นายกเทศมนตรีทราบ  

 

ทั้งนี้ งานแผนและงบประมาณ และ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่ารายงานผลการติดตามฯ ฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา ท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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เรื่อง หน้า  
 

ส่วนที่ 1 บทน า 1 - 8 
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2558 - 2561) 9 - 11 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 12 - 44 
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 45 - 46 

 

ภาคผนวก 
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ส่วนท่ี  ๑ 
บทน า 

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

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ  เพ่ิมมากข้ึน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว   ด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากร
จ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์   เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเปูาหมายที่วางไว้   จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่
สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการ
วางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

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

ดังนั้น  การวางแผนคือ   ความพยายามที่เป็นระบบ  (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากท่ีกล่าวมาข้างต้น  แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้   ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า  ผลจากการ
ด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเปูาหมายหรือไม่อย่างไร  เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข 
ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มา เพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับ  (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ 
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ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว  จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน  

(cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ   เป็นการให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของโครงการ
ต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึง
โครงการของกลุ่มเปูาหมาย   การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ  ในโครงการ  และการ
เสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบ
ติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ  นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง  และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ  
อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ  เพราะฉะนั้นจะ
เห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บาง
โครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน  ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว  โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการ
ติดตามประจ าไตรมาส  หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา  (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความ
เชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดใน
ส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่
ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข การขยายขอบเขต  หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  (งบประมาณ ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้การประเมินผลยังถือ
เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการ
ด าเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและ
ที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชน
ในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุ
เปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจาก
กระบวนการวางแผน เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล 

จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลพวา จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลพวา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561  ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕ 61 ข้อ 12 (๓)  “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม        
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น                   
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น            
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว        
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม     
ของทุกปี 

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล พวา  เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล พวา จึงได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพวา ขึ้น  
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ความหมาย เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการ
ประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏบิติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์
และแนวทางท่ีถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝุายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ไช่การตรวจสอบเพื่อ
การจับผิด  แตเป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร   เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนา ท้องถิ่น      
ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการ
วางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและ
ประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของแผนพัฒนา ท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของ
นโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การประเมินผลิต
นโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย ( policy outcomes) และการประเมินผลกระทบ
นโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้
ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่
และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการใน
กรณีท่ีเห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งใน
รูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นท่ี  องค์กรภาคประชา
สังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  
และท่ีส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม  
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมี
การตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือ
การใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการ
ร่ายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้
ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

 
 
 
 

1.๑ ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
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๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่     
จะให้เงินอุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารอง   
เงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕ 59 
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 ข้อ 11 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบ
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจ    
ของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการ
สาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือ
พบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั้นเพื่อรอโอกาสและสุดท่ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิด
ประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้
จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 

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

 

1.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

1.๑ ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล (ต่อ) 
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ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ 

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

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

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   รายงานผลและเสนอความเห็น     

ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว      
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม   
ของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 12 

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ       
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว           
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม    
ของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕9 ข้อ 13  
 

/ผังขั้นตอน... 

1.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาเทศบาล 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชน      
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ต่อนายกเทศมนตรี 

ด าเนินการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนา 
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 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนิการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

4.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท

๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
4.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลใน 
               ภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 

       พวาในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล 
               ต าบลพวา (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

4.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล  หรือคณะกรรมการ หรือคณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตาม       
และประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 1) ท าให้การปฏิบัติงานของหน่ายงาน ส านัก กอง ส่วนต่าง ๆ บุคคลที่รับผิดชอบได้ปฏิบัติงาน
สอดคล้องกัน ด าเนินการไปได้ตามระเบียบ แบบแผนและเป็นระบบเกิดการพัฒนาแบบองค์รวม ไม่แยกส่วน  
ในการปฏิบัติงาน 
 2) ท าให้เปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าเร็จทั้งในส่วนที่เป็นไปตามอ านาจ หน้าที่  
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้  
 3) ท าให้วิธีการปฏิบัติตามนโยบายแห่งรัฐ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ด าเนินการไปในทิศทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ในการพัฒนา 
 4) ท าให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในท้องถิ่น ได้ถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ประโยชน์ เกิดความ
คุ้มค่ามากท่ีสุด 

 

4.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 
 

5.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
 
 

http://www.dla.go.th/
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 5) เป็นการช่วยให้เกิดการควบคุมการรักษามาตรฐานในการพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการที่ด าเนินการ 
 6) ท าให้โครงการ กิจกรรม สามารถด าเนินการบรรลุผลส าเร็จได้ตามความต้องการของประชาชน      
ในท้องถิ่นและกฎหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 7) ท าให้สามารถก าหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดในระหว่าง
กระบวนการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา และปรับปรุง แก้ไขได้ภายหลังการสิ้นสุดโครงการ 
 8) ท าให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นท่ีแท้จริง  สามารถจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา และแก้ไขปัญหาทันท ีเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 9. สามารถช่วยให้การด าเนินงานตามแผนได้อย่างราบรื่น  ทั้งยังสามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรค
อย่างได้ผล หรือปรับแผนให้เหมาะสมมากข้ึน  
 10. ท าให้ทราบผลการด าเนินงานตาม  แผนงาน โครงการ กิจกรรมอย่างชัดเจน  อะไรประสบ  
ผลส าเร็จแล้วสิ่งใดยังต้องท าต่อไป จ านวนเท่าไร อะไรจะต้องด าเนินการต่อ อะไรจะต้องยุติหรืออะไรอันจะต้อง
พัฒนาระยะยาว เป็นต้น ซึ่งจะน าไปสู่การเก็บข้อมูลเพื่อน าติดสินหรือพิจารณาต่อไป 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น ถ้ามีการติดตามและประเมินผลอย่าง  ต่อเนื่องและเป็นประจ า  ย่อมท าให้ทราบปัญหา  และความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นท่ีแท้จริง  การวางแผนงาน / โครงการ/กิจกรรม สามารถท าได้ตรงตาม
เปูาหมายหรือสามารถปรับปรุงแก้ไขแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม ให้เหมาะสมมากขึ้น  สามารถทราบผลการ  
ด าเนินงานตามแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม  เมื่อเริ่มวางแผนพัฒนาท้องถิ่นใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูลสารสนเทศ  
ที่ ชัดเจน  เที่ยงตรงและเป็นปัจจุบัน  สามารถเป็น  เครื่องมือในการบริหารท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ          
และ ประสิทธิผลในที่สุด   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล (ต่อ) 
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ส่วนท่ี ๒ 
 

 
 
2.1 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ   

รายการรายรับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
หมวดภาษีอากร 163,283.25 159,896.63 196,561.50 230,649.30 
ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

254,871.40 154,685.10 
 

156,130.78 
 

150,832.70 

รายได้จาก
ทรัพย์สิน 

217,276.12 159,817.00 
 

205,234.38 
 

241,325.82 

รายได้จาก
สาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์ 

249,418.00 
 

125,960.50 
 

352,615.50 
 

399,088 

รายได้เบ็ดเตล็ด 120,353.00 22,022.00 34,402.02 36,782.25 
รายได้จากทุน 0.00 0.00 4,949.00 1,320 
ภาษีจัดสรร 20,089,044.75 20,548,668.05 21,942,251.23 24,785,777.18 
เงินอุดหนุนทั่วไป 17,571,596.00 16,012,849.00 28,845,586.00 29,882,777 
งบประมาณทั้งสิ้น 38,665,842.52 37,183,898.28 51,737,730.41 55,728,552.25 

 
 
 

รายจ่าย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
งบกลาง 1,513,464.07 1,832,336.66 12,382,409.39 12,940,820.00 
งบเงินอุดหนุน 4,895,892.37 4,567,000.00  4,381,500.00 4,566,000.00 
งบด าเนินงาน  9,315,532.08 9,284,437.97  9,217,288.88 9,341,816.97 
งบบุคลากร 10,176,179.00 10,112,706.00 11,740,103.00 11,987,297.00 
งบรายจ่ายอื่น 40,040.00 0.00 0.00 0.00 
งบลงทุน 8,235,120.08 6,213,197.00 7,533,800.00 3,383,760.00 
งบประมาณทั้งสิ้น 34,176,227.60 32,009,677.63 45,255,101.27 42,219,693.97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2558 - 2561) 
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2.2 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ  

ผลที่ได้รับหรือผลท่ีส าคัญ 
ตามท่ี เทศบาลต าบลพวา ได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ 8 – ๒๕๖ 1   

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่         
ของประชาชนดีขึ้นซึ่งผลจากการด าเนินงานของเทศบาลนั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้   

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละหมู่บ้าน เช่น ถนน ไฟฟูา ประปา 
2. มีมาตรการ ในการด าเนินการต่อผู้ประกอบกิจการตัดไม้ยางพารา ในการวางหลักประกัน 

เพ่ือไม้ให้ถนนหรือผิวจราจรเสียหาย   
3. ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
4. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัยต่างๆ 
5. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
6. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
7. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล 
8. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาล ด้วยความสะดวก 
ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้ 
๑. ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมา  
2. ประชาชนมีน้ าส าหรับการอุปโภค-บริโภค  
3. มีการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
5. ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง 
ผลกระทบ 

 ในการด าเนินงานขอ งเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ 8 – ๒๕๖1 สามารถด าเนินการได้
ตามท่ีประชาชน  ซึ่งการด าเนินงานนั้นส่งผลกระทบต่อชุมชนในเขต เทศบาล เช่น (สาเหตุหนึ่งมาจากรัฐบาล      
ไม่โอนงบประมาณตามประมาณท่ีตั้งรับไว้ ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการต่างๆตามท่ีบรรจุไว้ใน เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย) การก่อสร้างถนนไม่สิ้นสุดโครงการ ท าให้เกิดอันตรายในการสัญจรไป - มา ท าให้เทศบาล
ต้องเร่งก่อสร้างถนนเพิ่มข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 
2.3 สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖1 

ปัญหา 
๑) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เท่าท่ีควร   
2) หมู่บ้านในเขตต าบลพวามีปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
3) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของต าบลพวาที่จะสามารถด าเนินการได้ 
4) เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมใน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/

กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   
5) เทศบาล ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ใน เทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าป ี
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อุปสรรค 
1) เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ซึ่งเกินการควบคุม 
๓) เทศบาลสามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่ 
4) เทศบาล ตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ          

และบางรายการมากเกินไป ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
    

แนวทางการแก้ไข 
(๑) การด าเนินงานของเทศบาลต าบลพวา 

1) การด าเนินงานของเทศบาลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น กล่าวคือควรจะพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาพิจารณาด าเนินการ  

2) ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
3) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4) ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด เช่น  

การแก้ไขปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน น้ าอุปโภค-บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตร 
(๒)  การบริการประชาชน 

1) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  
รวดเร็วและถูกต้องในการบริการ 

2) เจ้าหน้าที่เทศบาล ควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
3) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
4) ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล 
 

************************* 
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ส่วนที ่๓ 
 
 
 
 

 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพวา ได้ก าหนดกรอบและแนวทาง   
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพวา โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

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

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

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทาง       
ในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
1. กรอบเวลา ( time & timeframe)  ความสอดคล้อง ( relevance) ความพอเพียง ( adequacy)  
ความก้าวหน้า  ( progress)  ประสิทธิภาพ ( efficiency)  ประสิทธิผล ( effectiveness)  ผลลัพธ์และ
ผลผลิต ( outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ ( process 
evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

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

หรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบาย  
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล         
แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย    
เพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและ
ชุมชน 

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น 

 
 
 

ผลการวิเคราะห์การติดตาม 
และประเมินผล 

3.1 กรอบและแนวทาง ระเบียบ วิธีและเครื่องมือที่ใช ้
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(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟูา
สาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้นปราศจาก

มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ าเลียลดลง การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และ
ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก 
และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้ง
ที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึก
ในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถ
แก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการ

แก้ไขหรือไม่มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่ 
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึง
การพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ  
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(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดย

พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามี
ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  

(แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561) (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ก) 
  
2. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
มีองค์กระกอบ ๔ ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล   ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา ท้องถิ่น  สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕ 61  ข้อ ๑ 2 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม               
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น             
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น           
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว    
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา  ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี 
 
3. วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน า

ข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
    โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการด าเนินการ เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการด าเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
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4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือ  อันได้แก่ เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ใน

การรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิง
ปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบ
รายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น   

กรรมวิธี   อันได้แก่ เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการ
ด าเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการด าเนิน
โครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้ง
ไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) 

ซึ่งสิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

ก. การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท

๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
ข. การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ

ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงาน              
ของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลใน 
                  ภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 

       พวาในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล 
                 ต าบลพวา (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

ค. การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตาม และประเมิน
ได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 

http://www.dla.go.th/
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เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ซึ่งในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลพวา ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  
เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ัง
ข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่
ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล โครงการส าหรับ
แผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล  
แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพวา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัว
บ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถ
แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ 
ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า ( Input) 
กระบวนการ ( processes)  ผลผลิต ( output)  และผลกระทบ ( impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การ
ด าเนินงานที่เกิดข้ึน  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การ
ปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( key stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็น
การสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การ
ใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเปูาหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า ( eariy warning system)  เพ่ือให้
ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการประเมิน
แนวลึก (in – depth  evaluation)  เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น  
๒. ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑  ท าให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ด าเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ
เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่  

๒.๒  สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น   ต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรม
เหล่านั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดข้ึนได้ทันต่อ เหตุการณ์  หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม      
ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการ  ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ต่อไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
๒.๔  เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการ

จัดสรรเงินรางวัล ( Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือ 
กระตุ้นให้ข้าราชการท างานอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม  
๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ    
 
 
 



- ๑๗ - 

 
๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  

๔.๑  ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  3๐  คะแนน  ดังนี้ 

  (1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ตัวบ่งชี้ที่  1  :  ขั้นตอนการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา  (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  2  :  คุณภาพยุทธศาสตร์การพัฒนา  (๕  คะแนน)   
(1)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ตัวบ่งชี้ที่  3  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  4  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๕  คะแนน)    
(2)  การน าแผนไปปฏิบัติ 
ตัวบ่งชี้ที่  5  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  6  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  คะแนนเต็ม  3๐  คะแนน  ดังนี้ 
คะแนน 3๐  คะแนน   =  ดีมาก 
คะแนน 2๕  ขึ้นไป =  พอใช้ 
ต่ ากว่า 2๐    =  ต้องปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘ - 

 
ตัวบ่งช้ีที่  ๑   :  การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด   :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน  
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ : การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  
4 วิสัยทัศน์  
5 กลยุทธ์   
๖ ก าหนดเปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  
๗ ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์  
๘ ก าหนดแผนงาน  
๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  

๑๐ ผลผลิต/โครงการ  
มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙ - 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒ : คุณภาพยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน   ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน   ไม่ได้คะแนน  

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒  :  คุณภาพยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

๑๐๐  คะแนน ๕ 

 
 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

20 ๑๐ 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 ๒๕ 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 ๖๕ 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 10 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 10 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 10 
 3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 5 
 3.5 กลยุทธ์  (5) 5 
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 5 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 5 
 3.8 แผนงาน (10) 10 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 5 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 5 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
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ตัวบ่งช้ีที่  3   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด   :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งช้ีที่  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้ง วิสัยทัศน์   
พันธกิจ จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่าง

แผนพัฒนา 
 

๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  
๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙  

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๑ - 

 
ตัวบ่งช้ีที่  4   :  คุณภาพแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน   ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน   ไม่ได้คะแนน  

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๔   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

๙5  คะแนน ๔ 

 
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  

เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  60 ๖๐ 
 ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ  (5) ๕ 
 ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  (5) ๕ 
 ๕.3  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณ   
ได้ถูกต้อง 

(5) 4 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 5 
 ๕.๕ เปูาหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   

(5) 5 

 5.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 5 
 ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) ๕ 
 ๕.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 4 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 4 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) ๕ 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด ( KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

(5) 5 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) ๕ 
รวม ๑๐๐ 95 
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ตัวบ่งช้ีที่  5   :  การด าเนินโครงการ  
เกณฑ์การประเมิน :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

     
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   0   . 

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) 317 100 - 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

52 ๑๐๐ - 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖1 

52 16.51 - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖1  

38 12.00 0 

หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1) 
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ตัวบ่งช้ีที่  6  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน :  ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ไม่มีผลกระทบ      ได้  ๕  คะแนน 
  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 
  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ   ได้  ๓  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

  
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการที่ด าเนินการ 38 ไม่มีผลกระทบ ๕ 
 

๔.3  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
ล าดับที่ ตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1 การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา 5 5 
2 คุณภาพของยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5 5 

3 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๕ ๕ 
4 คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๕ ๔ 
5 การด าเนินโครงการ ๕ 0 
6 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน 30 30 
 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  24  คะแนน    
ข้อเสนอแนะ   

เพ่ือให้การด าเนินโครงการของเทศบาลบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี        
จึงเห็นควรให้ผู้บริหารเร่งรัดการด าเนินโครงการ เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ เทศบาลสามารถด าเนินการได้
เพียงร้อยละ 12.00 อาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณเทศบาลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์       
ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ และอาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน เพราะไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน   
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การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/3 

(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑   เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลพวา  

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท า
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของเทศบาลมาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเทศบาล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาเทศบาล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส และระยะ ๖  เดือน 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
 
 

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  เทศบาลต าบลพวา   
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

(๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
(๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)   
(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 

๑.๓  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน   
  (๑)  เดือน  ตุลาคม  – มีนาคม   
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   

 
ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

257 13 - - - - - - 257 13 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม และ
ท่องเท่ียว 

22 5 - - - - - - 22 5 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และเศรษฐกิจ
สาธารณสุข
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

27 14 - - - - - - 27 14 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย การ
บริหาร  และการ
ปกครอง 

11 6 - - - - - - 11 6 

รวมทั้งสิ้น 317 38 - - - - - - 317 38 
คิดเป็นร้อยละของ
ยุทธศาสตร์ อปท. 

100 12.00 - - - - - - 100 12.00 
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แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงาน          
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) มีก าหนดระยะเวลาในการ
รายงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         เทศบาลต าบลพวา          
1.2  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน   

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณนั้นๆ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๒.๑  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

บรรจุในเทศบัญญัติ 
(น าไปปฏิบัติ) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 257 14 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเที่ยว 

22 7 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ
สาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

27 22 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย การบริหาร  และการปกครอง 

11 9 

รวม 317 52 
 

*คิดเป็นร้อยละ                              = 16.41 
 

ส่วนที่  ๓  ผลการด าเนินงาน 
3.1 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 

ประเด็น พอใจ ไม่พอใจ 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมโครงการ / กิจกรรม 85.00 15.00 
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 85.00 15.00 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 87.00 13.00 
๔) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 82.00 18.00 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 80.00 20.00 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 81.00 19.00 
๗) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

88.00 12.00 

๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 87.00 13.00 
ภาพรวม 84.40 15.60 

 
 

52 x 100 
317 



- ๒๗ - 

ส่วนที่  ๓  ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
3.2 ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม  ๑๐  คะแนน ) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๙ 
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม ๑๐ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ ๑๐ 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๙ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

๙ 

๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙ 
ภาพรวม ๙.๕ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเที่ยว  
(ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม  ๑๐  คะแนน ) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม ๑๐ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๙ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ ๑๐ 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๙ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

๙ 

๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 
ภาพรวม ๙.๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๘ - 

ส่วนที่  ๓  ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
(ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม  ๑๐  คะแนน ) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม ๙ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๙ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ ๙ 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๑๐ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

๙ 

๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 
ภาพรวม ๙.๓๗ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหาร  และการปกครอง  
(ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง) 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม  ๑๐  คะแนน ) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม ๑๐ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ ๙ 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๑๐ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

๙ 

๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 
ภาพรวม ๙.๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๙ - 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓ /๒  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
1.๑  เพศ (    )  ชาย  (    ) หญิง 
1.๒  อายุ (    )  ต่ ากว่า  ๒๐  ปี (    )  ต่ ากว่า  ๒๐ – ๓๐ ปี (    )  ต่ ากว่า  ๓๑ – ๔๐ ปี 
  (    )  ๔๑ – ๕๐  ป ี (    )  ๕๑ – ๖๐  ป ี  (    )  มากกว่า  ๖๐  ปี 
1.3 การศึกษา (    )  ประถมศึกษา (    )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (    )  อนุปริญญา/เทียบเท่า 
  (    )  ปริญญาตรี  (    )  สูงกว่าปริญญาตรี  (    )  อ่ืน ๆ 
1.4 อาชีพหลัก (    )  ราชการ  (    )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (    )  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
  (    )  รับจ้าง  (    )  นักเรียนนักศึกษา  (    )  เกษตรกร 

(    )  อ่ืน ๆ  (ระบุ)      
 

ส่วนที่  ๒  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด  

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมโครงการ/กิจกรรม    
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

๔) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

   

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

๘) การแก้ปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๐ - 

แบบท่ี  ๓/๓   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓ /๓  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานของ เทศบาล
ต าบลพวา ในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
1.๑  เพศ (    )  ชาย  (    ) หญิง 
1.๒  อายุ (    )  ต่ ากว่า  ๒๐  ปี (    )  ต่ ากว่า  ๒๐ – ๓๐ ปี (    )  ต่ ากว่า  ๓๑ – ๔๐ ปี 
  (    )  ๔๑ – ๕๐  ป ี (    )  ๕๑ – ๖๐  ป ี  (    )  มากกว่า  ๖๐  ปี 
1.3 การศึกษา (    )  ประถมศึกษา (    )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (    )  อนุปริญญา/เทียบเท่า 
  (    )  ปริญญาตรี  (    )  สูงกว่าปริญญาตรี  (    )  อ่ืน ๆ 
1.4 อาชีพหลัก (    )  ราชการ  (    )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (    )  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
  (    )  รับจ้าง  (    )  นักเรียนนักศึกษา  (    )  เกษตรกร 

(    )  อ่ืน ๆ  (ระบุ)      

ส่วนที่  ๒  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงาน เทศบาลต าบลพวา ในการพัฒนาโดยให้คะแนนเต็ม  
๑๐  คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมโครงการ/กิจกรรม 9 
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9 
๔) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 10 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

ภาพรวม ๙.๖๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเที่ยว 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมโครงการ/กิจกรรม 9 
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9 
๔) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

ภาพรวม ๙.36 
 



- ๓๑ - 

ส่วนที่  ๒  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 
2.1 หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงาน เทศบาลต าบลพวา ในการพัฒนาโดยให้คะแนนเต็ม  
๑๐  คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมโครงการ/กิจกรรม 9 
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 10 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 10 
๔) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 9 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

ภาพรวม ๙.8 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหาร  และการปกครอง 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมโครงการ/กิจกรรม 9 
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9 
๔) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9 

ภาพรวม ๙.2 
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แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 

(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1) 
 
ชื่อโครงการ :            
             
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล     ต าแหน่ง     
 
สังกัด : ส านัก/กอง            
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องท่ีเลือก 
 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งช้ี) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจาก
แผนชุมชน  หรือจากแผนเศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
๓ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ      
       
       
        

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
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  เมื่อมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาก็ต้องมีการวิเคราะห์สภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นการค้นหา
ปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการวิเคราะห์ในเชิงสภาพพ้ืนที่ จะท าให้การ
วางแผนเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่เปูาหมายและส าเร็จได้มากท่ีสุดซึ่งเป็นวิเคราะห์ที่ใช้หลักวิธี 
SWOT Analysis มาจาก 4 ค า คือ  1) S-Strength หรือ จุดแข็ง 2) W-Weakness หรือ จุดอ่อน 3) O-
Opportunity หรือ โอกาส และ 4) T-Threat ภาวะคุกคาม 
 
                                                      การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง (SWOT Analysis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เช่น Strengths : จุดแข็ง  ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะ
เป็นสภาพ้ืนที่ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ บุคลากรและประชาชนในท้องถิ่น องค์กร
และกลุ่มต่าง ๆ มีความสามารถหรือท่ีเป็นบวกสามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
หรือการด าเนินงานได้เป็นอย่างดี คือเป็นเรื่องดี ๆ พอดีแล้วก็ท าให้เด่นขึ้น ชัดเจนขึ้น เช่น เป็นศูนย์กลางการศึกษา 
เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีแม่น้ าไหลผ่าน เส้นทางคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความสามัคคีรักใคร่กันเป็นอย่างดี เป็นต้น 
 เมื่อมีจุดแข็งหรือเกิดจุดแข็งต้องสุขุมรอบคอบและต้องด าเนินการเองและรีบด าเนินการทันที  จุดแข็ง
ของเทศบาลต าบลพวา (เดิมเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลพวา) อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เช่น เป็นต าบลที่
อยู่ในพื้นท่ีเขตุรักษาพันธ์สัตว์ปุาเขาอ่างฤาไน มีอ่างเก็บน้ าประแกด และมีช้างปุาอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจะ
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ในอนาคตได้ เป็นต้น 
  

 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาล
นั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

 
 
 

3.3  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ใช ้

3.2 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ใช ้

SWOT Analysis 

ช่วยเหลือ 
Helpful 

เป็นอุปสรรค 
Harmful 

จุดแข็ง 
(S) 

Strengths 

จุดอ่อน 
(W) 

Weaknesses 
โอกาส 
(O) 

Opportunities 

อุปสรรค 
(T) 

Threats 

 
ปัจจัยภายใน 

 
Internal  Factor 

ปัจจัย
ภายนอก 

 
External  Factor 
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(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมี
ผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้
เกิดการบูรนาการ ( integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  
การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท า
ได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น ( value-chain analysis) การวิเคราะห์
ปัจจัยภายในตามสายงาน ( scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า  
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมี
รายละเอียดดังนี้ 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒   

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่
ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้
ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๑๒ ประเทศไทยจะยังคงประสบ

สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาท ิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  การเกิด
ภัยธรรมชาติที่รุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น  ปัญหาผลิตภาพการผลิต
ความสามารถในการแข่งขัน  คุณภาพการศึกษา  ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

 
 

3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วน

ร่วมของประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากข้ึน  
รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการ
ให้บริการประชาชน  ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ      
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ       
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต       
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ   เมื่อวันที่ ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๕   ณ โรงแรมเชอราตัน  พัทยา จังหวัด
เพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ   ๒๕๕๖ และเป็น
กรอบ ในการจัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างาน      
ที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย  ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘  ประเด็นหลัก  ๕๖ แนวทางการด าเนินการ  รวมทั้งได้มีการ     
บูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที ่๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ 
ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ซ่ึงเดิมประกอบด้วย   
๘ ยุทธศาสตร์  โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country Strategy) ประกอบด้วย           
๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก  ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    
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๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) (ต่อ) 

วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม” 

หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

วัตถุประสงค์  
๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑   :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือหลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง  (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย  ๙ ประเด็นหลัก ๓๓  แนวทางการ
ด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๒   :  การลดความเหลื่อมล้ า  (Inclusive Growth) ประกอบด้วย  ๘ ประเด็น
หลัก ๒๐ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕  
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 
ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

 
๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝุหาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ 
เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 
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๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย (ต่อ) 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

๕.  นโยบายของรัฐบาล   
๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้น   

เพ่ือเป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝุายและไม่กัน
ใครออกไปจากสังคมอีกท้ังยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่นดินแม่
จากภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  
ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  นโยบายหรือยุทธศาสตร์  
ประชารัฐ  จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจ    
และขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่า  ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการ
พัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการ
บริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก 
เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารง
คงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑ ด้าน ดังนี้ 

๑)  การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ  
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา

และนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑) การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต  ผู้ค้าผู้มี

อิทธิพล  และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน า
แนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย
ด าเนิน การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า  ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้
ได้ผลอย่างจริงจัง 
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๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (ต่อ) 

๑.๒)  สนับสนุน  ส่งเสริม  หน่วยงานที่ดูแล  ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่   ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด  สนุกเกอร์  รวมทั้ง
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มี
การซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑) การแก้ไข ปัญหายาเสพติด (ต่อ) 
๑.๓)   สนับสนุน  ส่งเสริมหน่วยงานที่  รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับ           

การบ าบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 
๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  (ข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานเมืองพัทยา  ลูกจ้างประจ า        
และพนักงานจ้าง ) ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษา     
ให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ  อย่างเป็นระบบ  ด าเนินการ อย่างจริงจังในการ
ปูองกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ  ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด  
สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด  ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการปูองกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง  จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาล      

ในการปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลัง
แผ่นดินปูองกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ 
เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ  ลงวันที่ ๑๘  มิถุนายน ๒๕๕๗  และก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)   ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ  ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงานที่เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบและวิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและปูองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มี
ความเสี่ยง 

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับ
การกระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการ
ใดๆเพราะรับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องท่ีหน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ  

ท าผิดตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท า
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็น
มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 



- ๓๙ - 

 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มี

ความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  อ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงข่ายบริการพื้นฐานบริเวณเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐานรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์โครงข่ายการคมนาคมขนส่ง
ในพ้ืนที่ให้มากขึ้น สนับสนุนการเป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลก รวมทั้งดึงดูดการลงทุนมาสู่พ้ืนที่   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิต และ
ค านึง ถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับชุมชน การเกษตร และการ
ท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปูองกัน และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดม
สมบูรณ์ปราศจากมลภาวะและก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  

 
๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรีประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ การตลาด และโลจิ
สติกส์ ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต และการตลาดของอุตสาหกรรมอัญมณีและ     
เครื่องประดับ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 อ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้ง
จัดเตรียมระบบโครงข่ายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐาน รองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการปรับปรุงพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือให้มีความหลากหลายเชื่อมโยงการท่องเที่ยวใน
กลุ่มประชาคมโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้
ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และด าเนินวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูลกัน
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่าง
เป็นธรรมและยั่งยืน 
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๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
1.2 การพัฒนาแหล่งน้ าตามลุ่มน้ า 
1.3 การพัฒนาแหล่งน้ านอกลุ่มน้ า 
1.4 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 
   1.1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และสาธารณสุข  

1.2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้
ด้วยโอกาส 

1.3 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง 
   1.4 สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1.1 สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
1.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความ

เข้มแข็ง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว 

1.1 พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร เกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

1.2 พัฒนาและส่งเสริมการค้าอัญมณี ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน และการค้า
ชายแดน 

1.3 ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพรวมทั้งสินค้า 
บริการ และบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายได้มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการส่งเสริมบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
 1.1 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  
 1.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ และ
การปูองกันปัญหาจากมลภาวะต่างๆ 
 1.3 สร้างความสมดุลทางธรรมชาติโดยการคืนความชุ่มชื้นทั้งพ้ืนที่ปุาบก และปุา
ชายเลน รวมถึงการสร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศน์ทางทะเล 
 1.4 พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองที่สวยงาม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 1.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1.2 ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นเมือง  
 1.3 สืบสานประวัติศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับจังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศกลุ่มอาเซียนเพื่อความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 1.1 ส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายการค้าสินค้าเกษตรทั้ง
ในและต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศกลุ่มอาเซียนเพื่อความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ต่อ) 
 1.2 ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 1.3 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน  
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

1.1 ส่งเสริมให้องค์กรใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 1.1 สร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติด  
  1.2 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

   
9.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ.๒๕๔๘ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลดารเกษตร เช่น ประเภทพืชที่ปลูก ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/
หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น ปริมาณน้ าฝน แหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าที่มนุษย์
สร้างข้ึน เป็นต้น โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชนในท้องถิ่น โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตร           
และแหล่งน้ า โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เทศบาลจึงต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่งน้ าเพ่ือเทศบาลจะได้น า
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่ง
ประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการ
พ้ืนฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมี
ดังนี้  
 ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ ๕  : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 
 
 
 
 



- ๔๒ - 

 
 
 
๑.  วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลพวา 
  “มีสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยเป็นเมือง
เกษตรกรรมและเป็นแหล่งผลิตสินค้าพ้ืนเมืองที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรมและการกีฬาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 
2 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานด้านอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.2 แผนงานด้านเคหะและชุมชน 
1.3 แผนงานการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเที่ยว 
2.1 แผนงานการศึกษา 
2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
2.4 แผนงานการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
3.2 แผนงานการเกษตร 
3.3 แผนงานสาธารณสุข 
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
3.6 แผนงานงบกลาง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารและการปกครอง 
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

3 เป้าประสงค์ 
1. มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร การบริโภคและการอุปโภคอย่างเพียงพอ 
2. ลดปริมาณครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟูาใช้ลง 
3. เส้นทางคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไป-มา 
4. ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารบ้านเมืองทันเหตุการณ์ 
5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 
6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7. ประชาชนมีรายได้จากการผลิตสินค้าพ้ืนเมืองและผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
8. มีสนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา ให้กับเยาวชนเพื่อลดปัญหาเยาวชนติดยาเสพติด 

4 ตัวช้ีวัด 
1) ดัชนีความสงบสุขสัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่ได้ประสบปัญหาร้อยละ 10.0 
2) อัตราการเจริญเติบโตทางคมนาคม ที่เข้าถึง 
 
 

3.5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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5 ค่าเป้าหมาย 
 วัดจากจ านวนโครงการในแต่ละปี โดยนับเป็นจ านวนครั้งต่อปี 
6 กลยุทธ์ 

  1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า    
  2. พัฒนาระบบจราจร ไฟฟูา การสื่อสาร 
  3. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารต่างๆ  
  4. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
  5. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และยกระดับรายได้ 
  6. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  7. ส่งเสริมการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน 
  8. ส่งเสริมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
  9. ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยของประชาชน 
10. ปูองกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 
11. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
12. ส่งเสริมด้านสังคม ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม 
13. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์ 
14. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร  
15. ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
พัฒนาสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพ น้ าไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย

แก่ประชาชน และส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนในการผลิตสินค้าพ้ืนเมืองแก่เกษตรกรรม อีกทั้งส่งเสริมด้าน
การศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน 

8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
โดยน าเอาแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนกลุ่ม

จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด มาเป็นกรอบในการสร้าง     
และเครื่องมาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือให้เกิดสอดคล้อง ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลพวา  มีความเชื่อมโยงกับ  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ  5 ด้านการส่งเสริม
บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีความเชื่อมโยงกับ  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
อ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงข่ายบริการพื้นฐาน
เขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาจรฐาน รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน สู่ประชาคมอาเซียน        
และเศรษฐกิจโลก  และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ          
และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเที่ยว ของเทศบาล     
ต าบลพวา มีความเชื่อมโยงกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 4 ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การเกษตร และการ
ท่องเที่ยวและ  7 ด้าน การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศกลุ่มอาเซียนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม           
และวัฒนธรรม และมีความเชื่อมโยงกับ  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการ
ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือให้มีความหลากหลายเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ในกลุ่มประชาคมโลก และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้
ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และด าเนินวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูลกันและยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

ของเทศบาลต าบลพวา มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการส่งเสริมการลงทุน       
พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 9 ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหา     
ยาเสพติด และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และด าเนินวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่าง
เกื้อกูลกันและยั่งยืน และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารและการปกครอง มีความ
เชื่อโยงกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดที่ 8 ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   

**************************** 
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ส่วนท่ี  4 
 

 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
4.1.๑  ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  

1)  การจัดก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  การจัดก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  ได้  ๕  คะแนนเต็ม โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน   

(๒)  แบบที่ ๑ : การก ากับการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน   

๒)  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๒ : คุณภาพก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาได ้ ๕  คะแนนเต็ม  
(๒)  แบบประเมินคุณภาพยุทธศาสตร์การพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพยุทธศาสตร์      

การพัฒนาได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม  
 ๓)  ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

(๑)  แบบที่  ๒  :  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้               

  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   31 7  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้     จ านวน     38  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  12.00  ของยุทธศาสตร์การพัฒนา           
  
4.1.๒ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)  

1)  กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี ได้  ๕  คะแนนเต็ม โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน  

2)  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)  แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ

ส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้ ๙5 คะแนน  
 (๒)  ตัวบ่งชี้ที่ 4 : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได ้ ๔  คะแนน  

 ๓)  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(๑)  แบบที่  ๓/๑ :  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้               
  โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   317 โครงการ 
  โครงการที่บรรจุเทศบัญญัติ  จ านวน     52 โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ  16.41 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  (๒)  ตัวบ่งชี้ที่ 5 : การด าเนินโครงการ ไม่ได้ คะแนน  

(๓)  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan : รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 
๒๕๖1  (ปรากฏในภาคผนวก ข) 

  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   31 7  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้     จ านวน     38  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  12.00  ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
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4.1.๓  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 ๑)  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  
    (1)  ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ได้  ๕  คะแนนเต็ม  
เนื่องจาก  ไม่มีผลกระทบในการด าเนินโครงการ    
4.2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
ล าดับที่ ตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1 การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา 5 5 
2 คุณภาพของยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5 5 

3 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๕ ๕ 
4 คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๕ ๔ 
5 การด าเนินโครงการ ๕ ๐ 
6 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน 30 2๔ 
4.3 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต   
 

ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน  
ปัญหา 
(๑) ประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินท ากิน 
(๒) ราคาผลผลิตทางการเกษตร (ยางพารา) ตกต่ า   
(๓) ภัยจากช้างปุา (ต่อชีวิต ทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตร) 
อุปสรรค 
(๑) เทศบาล ไม่มีอ านาจและหน้าที่ ในการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน  
(๒) เทศบาล ไม่มีอ านาจและหน้าที่ ในการเพิ่มราคาผลผลิตทางการเกษตร 
(๓) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ (ด าเนินการได้เพียงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

เงินช่วยเหลือเยียวยา 
ข้อเสนอแนะ  
(๑)  ประสานกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดสรรงบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
 ปัญหา 

๑) เทศบาลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ 16. 41 ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐           
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   

๒) เทศบาลสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ 12.00 ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ 
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
 อุปสรรค 

๑) เทศบาลมีปัญหา ความต้องการที่จะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก   
๒) เทศบาลมีงบประมาณที่จ ากัด        
ข้อเสนอแนะ  

      ๑) เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     
๒) เห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติให้ได้มากว่าร้อยละ ๙๕ ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การ

จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๕ 
   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
   ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
   ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
   ๓.๔ วิสัยทัศน ์ (๕) 
   ๓.๕ กลยุทธ ์ (๕) 
   ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
   ๓.๘ แผนงาน (๕) 
   ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 
   ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางเบื้องต้น... 
 



ภาคผนวก ก 
 

 

 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห ์

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) 

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วม
ท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น... 
 



ภาคผนวก ก 

 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐ 

๑๕ 
(๒) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๑)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๒)  

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

(๒)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๒)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Therat (อุปสรรค) 

(๒)  

(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มี
การน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนด
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

(๒)  

(๘) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(๑)  

(๙) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-
๒๕๖๐ เช่นผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

(๑)  

 
 
 
 
 
 

ประเด็น... 



ภาคผนวก ก 
 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๕ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราช
กาลแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพ
ที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภากิจหรือสิ่งท่ีต้องท าตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุดกลุ่ม 
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท า 
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักกณฑ์การ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 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 
        สังคมแห่งชาต ิ

(๕) 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
   ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง  
        ยั่งยนื ภายใตห้ลักประชารฐั 

(๕) 

   ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
   ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แนวทางเบื้องต้น... 



ภาคผนวก ก 
 

 

 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่ง
เองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการ
จริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนด
ไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ท่ีด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชน
พึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีพิ้นท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy Plan : 
LSEP)  

๑๐  

 
 
 

ประเด็น... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

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

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
น าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา 
(๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การ
ลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๕)  

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 
 
 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่อง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของ
การน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือ รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(๕)  

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิด
ที่สิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

ประเด็น...
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลา
ได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปี 2561 เทศบาลต าบลพวา 
จากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) 

 
เทศบาลต าบลพวา แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 
ระยะเวลา 

การด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 1 

100 210/2561 45 299,000.00 299,000.00 

2. ก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่
ที่ 10 

100 189/2561 30 299,000.00 299,000.00 

3. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 11 

100 829/2561 30 296,500.00 296,500.00 

4. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 12 (จุดที่ 1) 

100 37/2561 30 190,000.00 190,000.00 

5. ก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่
ที่ 12 (จุดที่ 2) 

100 38/2561 30 105,000.00 105,000.00 

6. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 3 

100 828/2561 30 296,500.00 296,500.00 

7. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 4 

100 735/2561 30 295,000.00 295,000.00 

8. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 5 

100 40/2561 60 296,500.00 296,500.00 

9. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 9 

100 35/2561 30 295,000.00 295,000.00 

10. ก่อสร้างระบบ 100 33/2561 30 480,000.00 480,000.00 
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ประปา แบบหอสูงรูป
ถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 7 
11. ขยายเขตประปา 
หมู่ที่ 6 

100 31/2561 15 108,000.00 108,000.00 

12. เสริมผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที่ 6 

100 29/2561 15 169,000.00 169,000.00 

13. เสริมผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที่ 8 

100 30/2561 15 140,700.00 140,700.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเที่ยว 
14. สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การ บริหารสถานศึกษา 

100 095/2561 7 318,500.00 318,500.00 

    266/2561 7 296,400.00 296,400.00 
    309/2561 7 416,500.00 416,500.00 
    515/2561 7 296,400.00 296,400.00 
    823/2561 7 171,100.00 171,100.00 
    751/2561 7 53,300.00 53,300.00 
15. ค่าอาหารเสริม 
(นม) 

100 074/2561 3 234,834.60 234,834.60 

16. สานฝันแบ่งปัน
รอยยิ้ม เพ่ือเยาวชน
ต าบลพวา 

100 235/2561 7 11,000.00 11,000.00 

    234/2561 7 10,000.00 10,000.00 
    236/2561 7 5,250.00 5,250.00 
    195/2561 15 25,000.00 25,000.00 
    239/2561 7 2,365.00 2,365.00 
    240/2561 7 7,820.00 7,820.00 
17. ค่าอาหารอาหาร
กลางวัน 

100 045/2561 3 560,000.00 560,000.00 

    185/2561 3 1,125,000.00 1,125,000.00 
    506/2561 7 562,500.00 562,500.00 
    611/2561 7 1,656,000.00 1,656,000.00 
    094/2561 7 562,500.00 562,500.00 
18. สืบสานงาน 100 722/2561 1 15,000.00 15,000.00 
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ประเพณี แห่เทียน
เข้าพรรษา 
    721/2561 1 525.00 525.00 
    719/2561 1 3,750.00 3,750.00 
    720/2561 1 2,720.00 2,720.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
19. รักน้ า รักป่า รักษา
แผ่นดิน 

100 692/2561 1 4,000.00 4,000.00 

    694/2561 1 5,000.00 5,000.00 
    691/2561 1 1,450.00 1,450.00 
20. จ้างเด็กนักเรียน
นักศึกษา ท างานในช่วง
ปิดภาคเรียน 

100 536/2561 1 114,800.00 114,800.00 

21. ส่งเสริม/พัฒนาเด็ก
และเยาวชน 

100 753/2561 1 3,600.00 3,600.00 

    778/2561 1 3,500.00 3,500.00 
    777/2561 1 675.00 675.00 
    779/2561 1 10,000.00 10,000.00 
    780/2561 1 5,804.00 5,804.00 
22. ชาวพวาห่วงใยใส่ใจ
ผู้สูงอายุ 

100 467/2561 3 70,000.00 70,000.00 

    464/2561 3 20,000.00 20,000.00 
    460/2561 1 6,000.00 6,000.00 
    459/2561 1 600.00 600.00 
    453/2561 5 3,400.00 3,400.00 
23. พัฒนาและส่งเสริม
งานสาธารณสุขอ่ืน 

100 820/2561 1 15,000.00 15,000.00 

    819/2561 1 675.00 675.00 
    814/2561 1 3,600.00 3,600.00 
24. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 100 013/2561 6 125,500.00 125,500.00 
    010/2560 2 642,300.00 642,300.00 
    061/2561 3 126,300.00 126,300.00 
    058/2561 3 642,100.00 642,100.00 
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    118/2561 3 126,200.00 126,200.00 
    115/2561 3 638,000.00 638,000.00 
    403/2561 3 125,600.00 125,600.00 
    400/2561 3 637,200.00 637,200.00 
    190/2561 7 126,200.00 126,200.00 
    287/2561 7 633,900.00 633,900.00 
    354/2561 1 125,500.00 125,500.00 
    351/2561 1 632,600.00 632,600.00 
    449/2561 7 127,100.00 127,100.00 
    446/2561 7 628,800.00 628,800.00 
    507/2561 7 627,500.00 627,500.00 
    510/2561 7 126,500.00 126,500.00 
    576/2561 7 619,900.00 619,900.00 
    579/2561 7 130,300.00 130,300.00 
    647/2561 1 617,900.00 617,900.00 
    650/2561 1 130,900.00 130,900.00 
    703/2561 1 612,900.00 612,900.00 
    706/2561 1 131,700.00 131,700.00 
    805/2561 1 609,900.00 609,900.00 
    808/2561 1 132,300.00 132,300.00 
25. เบี้ยยังชีพคนพิการ 100 014/2561 2 36,000.00 36,000.00 
    011/2561 2 176,000.00 176,000.00 
    062/2561 3 36,800.00 36,800.00 
    059/2561 3 175,200.00 175,200.00 
    119/2561 3 36,800.00 36,800.00 
    116/2561 3 179,200.00 179,200.00 
    204/2561 2 36,800.00 36,800.00 
    201/2561 2 180,000.00 180,000.00 
    291/2561 5 37,600.00 37,600.00 
    288/2561 5 181,600.00 181,600.00 
    355/2561 1 38,400.00 38,400.00 
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    352/2561 1 179,200.00 179,200.00 
    450/2561 7 39,200.00 39,200.00 
    447/2561 7 177,600.00 177,600.00 
    508/2561 7 183,200.00 183,200.00 
    511/2561 7 40,800.00 40,800.00 
    580/2561 7 41,600.00 41,600.00 
    577/2561 7 180,800.00 180,800.00 
    648/2561 1 183,200.00 183,200.00 
    651/2561 1 43,200.00 43,200.00 
    704/2561 1 43,200.00 43,200.00 
    702/2561 1 184,000.00 184,000.00 
    806/2561 1 185,600.00 185,600.00 
26. เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

100 015/2561 2 2,000.00 2,000.00 

    012/2561 2 6,500.00 6,500.00 
    063/2561 4 2,000.00 2,000.00 
    060/2561 4 6,500.00 6,500.00 
    120/2561 3 2,000.00 2,000.00 
    117/2561 3 6,500.00 6,500.00 
    205/2561 2 2,000.00 2,000.00 
    202/2561 2 6,500.00 6,500.00 
    292/2561 5 2,000.00 2,000.00 
    289/2561 5 6,500.00 6,500.00 
    358/2561 1 2,000.00 2,000.00 
    353/2561 1 6,500.00 6,500.00 
    448/2561 7 6,500.00 6,500.00 
    451/2561 7 2,000.00 2,000.00 
    509/2561 7 6,500.00 6,500.00 
    512/2561 7 2,000.00 2,000.00 
    578/2561 7 7,000.00 7,000.00 
    581/2561 7 2,000.00 2,000.00 
    649/2561 1 7,000.00 7,000.00 
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    652/2561 1 2,000.00 2,000.00 
    701/2561 1 7,000.00 7,000.00 
    705/2561 1 2,000.00 2,000.00 
    807/2561 1 7,000.00 7,000.00 
27. สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลพวา 

100 138/2561 7 244,643.35 244,643.35 

28. โครงการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 

100 465/2561 1 450.00 450.00 

    546/2561 1 65,160.00 65,160.00 
29. อุดหนุนเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ยาเสพ
ติดของศูนย์อ านวยการ 
ป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี 

100 661/2561 1 100,000.00 100,000.00 

30. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ถนนสายหลักต าบลพวา 

100 031/2561 1 29,990.00 29,990.00 

31. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณส านักงาน
เทศบาล ต าบลพวา 

100 031/2561 1 29,990.00 29,990.00 

32. สืบสานปลงคืนถ่ิน 100 265/2561 1 22,500.00 22,500.00 
    264/2561 1 3,200.00 3,200.00 
    258/2561 1 750.00 750.00 
    259/2561 1 2,500.00 2,500.00 
    260/2561 1 1,050.00 1,050.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารและการปกครอง 
33. เตรียมความพร้อม
เพ่ือจัดการปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน 

100 752/2561 1 3,600.00 3,600.00 

    802/2561 1 750.00 750.00 
    801/2561 1 3,000.00 3,000.00 
    775/2561 1 450.00 450.00 
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    744/2561 1 700.00 700.00 
    773/2561 1 2,100.00 2,100.00 
    772/2561 1 6,000.00 6,000.00 
    787/2561 1 3,600.00 3,600.00 
    818/2561 1 3,600.00 3,600.00 
    776/2561 1 1,758.00 1,758.00 
34. ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

100 220/2561 5 1,200.00 1,200.00 

    219/2561 4 2,500.00 2,500.00 
    221/2561 5 1,800.00 1,800.00 
    470/2561 2 1,800.00 1,800.00 
    469/2561 2 2,000.00 2,000.00 
    463/2561 1 2,700.00 2,700.00 
35. เฉลิมพระเกียรติ
พระบาท สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว/ สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถและ 
พระบรมวงศานุวงศ์ 

100 079/2561 15 49,000.00 49,000.00 

36. ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

100 736/2561 1 3,600.00 3,600.00 

    741/2561 1 1,560.00 1,560.00 
    742/2561 1 450.00 450.00 
    748/2561 1 7,800.00 7,800.00 
37. พัฒนาศักยภาพ 
คณะผู้บริหาร สภา
เทศบาล ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงาน เทศบาล 
ต าบลพวา 

100 379/2561 1 7,600.00 7,600.00 

    378/2561 1 60,000.00 60,000.00 
    377/2561 1 4,500.00 4,500.00 
    371/2561 1 600.00 600.00 
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    364/2561 1 1,520.00 1,520.00 
    359/2561 3600 3,600.00 3,600.00 
38. อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

100 799/2561 1 450.00 450.00 

รวม 22,328,339.95 22,328,339.95 
 

ข้อมูล ณ 19/11/2561 
 




