
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลท้ายดง 
เรื่อง  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561) 
……………………………………………………………… 

 
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท้ายดง  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1)  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๑๓ (๓)  ทั้งนี้  ได้น าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)  มาใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท้ายดงดังกล่าวด้วย  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการติดตาม
รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี  และนายกเทศมนตรี
เสนอต่อสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

 
ดังนั้น  เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  เทศบาลต าบลท้ายดง   จึงประกาศ 

รายงานผลการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕
60  ถึง  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1)  ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท้ายดง     ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลท้ายดง   444     หมู่ที่ 2  
ต าบลท้ายดง  อ าเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์   โทรศัพท์ ๐56 – 029-657 ต่อ 0 
 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

สั่ง  ณ  วันที่   27  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕61 
 
 
 

(นายภาคภูมิ  ศรีสมวงค์) 
นายกเทศมนตรีต าบลท้ายดง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
การติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาเทศบาล 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 – มีนาคม พ.ศ.2561)  
 
 
 

 
เทศบาลต าบลท้ายดง 

อ าเภอวังโป่ง        จังหวัดเพชรบูรณ์ 



ส่วนท่ี  ๑ 
 

 
 
 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจาก
การติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้
วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาลต าบลท้ายดง  ในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผน
ติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการ
ท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

 

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการ
ด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ ์ และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่
เกิดข้ึนได ้ ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมี
เครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง 
“ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ  มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่
ยุติการด าเนินงาน  
 

๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่

ด าเนินการอยู ่ โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน ให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อย
กว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การ
ประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จ
เสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่า
แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็น
ข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

 

๒.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
๒.๑  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
๒.๒  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
๒.๓  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลวังโป่ง  และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่

เกิดข้ึน  
๒.๔  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 
 

บทน ำ 



 
๓.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 ขั้นตอนที่ ๑ 
 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๘  ดังนี้ 
 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
 ๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
 ๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 ๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 ๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
 ๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 กรรมการตามข้อ  ๒๘  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 

 ขั้นตอนที่ ๒ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๑) 
 

 ขั้นตอนที่ ๓ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ 
(๒) 
 ขั้นตอนที่  ๔   
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้  จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ 
(๓) 
 ขั้นตอนที่ ๕ 
 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดื อนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๑๔ 
(๕) 
 
 
 
 

๒ 



 
๔  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน   ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  ประการ  
ดังนี้ 
 ๔.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์ประกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  ๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา   ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
  ๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล  (รายละเอียดตามหัวข้อที่  ๓  ข้างต้น) 
  ๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  โดยสามารถติดตามเป็น
รายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้ 
  รายไตรมาส 
  ๑.  ไตรมาสที่ ๑   (เดือนตุลาคม – ธันวาคม) 
  ๒.  ไตรมาสที่ ๒  (เดือนมกราคม –  มีนาคม) 
  ๓.  ไตรมาสที่ ๓  (เดือนเมษายน –  มิถุนายน) 
  ๔.  ไตรมาสที่ ๔  (เดือนกรกฎาคม – กันยายน) 
  ระยะ  ๖  เดือน 
  ๑.  เดือนตุลาคม –  มีนาคม 
  ๒.  เดือนเมษายน – กันยายน 
 

  ๔)  เครื่องมือ  ได้แก่  เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือ
ใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา  เพ่ือความสอด- 
คล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไป
วิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ  ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
  ๕)  กรรมวิธี   เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล  จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  
ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามสัญญา  การเบิกจ่าย
งบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ  มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร     
อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้
หรือไม่  โดยการเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  (Data  analysis) 
 
 
 

๓ 



 
 ๔.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  ๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล 
  ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูลมา
วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ  ผลกระทบต่อองค์กร  สอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา 
  ๒)  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  แผนการด าเนินการ  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
 

๕.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้ 
 ๕.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
  ๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท  ๐๘๑๐.๒/ว 
๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒)  แบบอ่ืนๆ  :  ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 
   แบบที่  ๑ แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบที่  ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบที่  ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 ๕.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ 
  เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ  ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
   แบบที่  ๓/๒   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
   แบบที่  ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 
วังโป่งในแต่ละยุทธศาสตร์ 
   แบบ  ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล
ต าบลวังโป่ง  (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
 ๕.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ 
  ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจมอบหมายให้บุคคล  หรือ  คณะกรรมการ  หรือ  คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตาม   และประเมินได้
ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา – อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 

๔ 



 
๖.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

ผู้บริหารเทศบาลต าบลท้ายดง  ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลาย
แนวทาง  ดังนี้  

๖.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลต าบลท้ายดง  สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรม
ใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่  

๖.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของ
ส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 



ส่วนท่ี ๒ 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า      
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา  นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒   

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้  แต่ได้ก าหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่ ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ  อาทิ  กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถใน
การแข่งขัน  คุณภาพการศึกษา  ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  เป็นต้น  ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒   
จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง  ยั่งยืน  สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
 
 
 
 
 

๖ 

แผนยุทธศำสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมำย  และแนวทำงกำรพัฒนำ 

แผนยุทธศำสตร ์



 
 
โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

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

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่ง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 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  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  

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

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย  เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

๗ 



 
๔.  นโยบายของรัฐบาล   

๔.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี   ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกท้ังยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์   ประชารัฐ   จึงมีแนวคิดในเรื่องของ
ความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดข้ึน
เพราะว่า  ประชารัฐ  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า  เห็นได้จาก  เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติ
เชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

 

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

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

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  และการป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

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

อิทธิพล  และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช.  ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน  ส่งเสริม  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย
ด าเนิน การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า  ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผล
อย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน  ส่งเสริม  หน่วยงานที่ดูแล  ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด  สนุกเกอร์  รวมทั้งโรงงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพ
ติดหากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๘ 



 
๑.๓)  สนับสนุน  ส่งเสริม  หน่วยงานที่   รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการ

บ าบัดรักษาโดยทันที  และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 
๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานเมืองพัทยา  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) 
ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม 
พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ  ด าเนินการ  อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหา
ความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด  สารเคมี  และสารตั้งต้นในการผลิต
ยาเสพติด  ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการ
ป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดิน
ในการต่อสู้กับยาเสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

หน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗  เรื่อง  มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๗  และก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบและ
วิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง 

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆ เพราะ
รับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ ท าผิด

ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

๕.   ยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑  (พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  ตาก  สุโขทัย  
อุตรดิตถ์)  ประกอบด้วย 
 

      วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ 
  “ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน” 
 
 
 
 
 
 
 

๙ 



 
       พันธกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ 
  1.  ยกระดับรายได้และกระจายรายได้  ควบคู่กับการสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
  2.  พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานการพัฒนาผลิตภาพและ
การสร้างสรรค์ 
  3.  สร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. พัฒนากระบวนการผลิต  การบริหารจัดการ  การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน 
  2. พัฒนาโครงข่ายการค้า  การลงทุน  การบริการ  เครือข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีนและ
อาเซียน 
  3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  กีฬาและสุขภาพ 
  4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

       เป้าประสงค์ 
  1. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ  ปลอดภัยได้มาตรฐาน  และมีมูลค่าเพ่ิมที่ยั่งยืน 
  2. เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด  ภูมิภาคและต่างประเทศ  เพ่ือใช้ศักยภาพแหล่งที่ตั้ง  
และความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ้าน 
  3. พัฒนาการค้าการลงทุนและความร่วมมือชายแดนไทย -  พม่า/ไทย - ลาว 
  4. อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ กีฬาและสุขภาพ 
  5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
        ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
  1. จ านวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 
  2. จ านวนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
  3. จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมาตรฐาน 
  4. เส้นทางเชื่อมโยง  E - W - E - C ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
  5. จ านวนเครือข่ายการค้าการลงทุนที่เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอินโดจีน  และประเทศสมาชิก
อาเซียน 
  6. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน 
  7. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
  8. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
  9. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการอนุรักษ์  ฟื้นฟู 
  10. จ านวนหมู่บ้านและชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  11. จ านวนหมู่บ้าน/ ชุมชน  ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  12. จ านวนเครือข่ายหมู่บ้าน/  ที่มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 



  
 กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิต  การปรับปรุงคุณภาพ  การแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์โดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  2. พัฒนาการคมนาคมและระบบ  Logistics 
  3. พัฒนาและส่งเสริมการค้า  การตลาด  ทั้งภายในและต่างประเทศ 
  4. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) 
  5. เสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการและการลงทุน 
  6. ส่งเสริม  พัฒนา  และอนุรักษ์การท่องเที่ยว 
  7. ส่งเสริมการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว 
  8. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ 
  9. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  10. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการผลิต/การค้า/การบริการอย่างมี
คุณภาพและคุ้มค่า 
  11. ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
  12. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
 

๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์  ( พ.ศ. 2558 – 2561) 
 วิสัยทัศน์ 
  “ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 
  “จังหวัดเพชรบูรณ์จะมุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีใช้ศักยภาพ
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น  พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอย่าง
ยั่งยืน  เพื่อให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 
 

 เป้าประสงค์รวม 
  1.  เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัวในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน 
  2.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคง  ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม และการด ารงชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.  สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง อยู่เย็นเป็นสุข ความเหลื่อมล้ าลดลง 
  4.  ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม  ได้รับการดูแล  คุ้มค้าและมีใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
กลยุทธ์ 
 1.  ส่งเสริม/พฒันากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
 2.  พัฒนาแหล่งน้ า/โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร 
 3.  ส่งเสริม/พัฒนาภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย 
 4.  ส่งเสริม/เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 
 5.  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  ( R & D )  การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 
 1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและปัจจัยพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว 
 2.  สร้าง  ฟ้ืนฟู  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  เพ่ือใช้เป็นจุด
ขายของการท่องเที่ยว 
 3.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
 4.  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวจากทุก
ภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ 
 5.  ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์  OTOP  และเกษตรให้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว  เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้า 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  และเสริมสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน 
กลยุทธ์ 
 1.  พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านโครงสร้างพื้นฐาน  การศึกษา  การสาธารณสุขและการบริการ
ภาครัฐแก่ประชาชน 
 2.  พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน  ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้โดยการสร้างอาชีพ เพื่อเพ่ิมรายได้และเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม/จิตส านึก  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือลดรายจ่าย 
 3.  เสริมสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์ 
 1.  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ 
 3.  การจัดการองค์ความรู้  และการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์     
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 4.  ส่งเสริมพัฒนาการใช้ทรัพยากรธรรมและสิ่งเหลือใช้  เพื่อความมั่นคงทางพลังงานและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ 
 1.  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน  โดยการพัฒนาบุคลากร การผลิต  แรงงาน  การบริหารจัดการ  
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 2.  เพ่ิมและพัฒนาประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
 3.  พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและยกระดับมาตรฐานสินค้า 
  

๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

วิสัยทัศน์ 
 “ท้องถิ่นทันสมัย  เกษตรปลอดภัย  ใส่ใจคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจมั่นคง  พัฒนาการท่องเที่ยว        
และแหล่งน้ า  ล้ าเลิศวัฒนธรรม  อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 



 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี    การกีฬา 
และคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง  และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

๙.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้
ความส าคัญกับข้อมูลดารเกษตร  เช่น  ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย  ผลผลิต/หน่วย  ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  
ข้อมูลด้านแหล่งน้ า  เช่น ปริมาณน้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดท า
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  
โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เทศบาลจึงต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพ่ือให้ชุมชน 
ได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่งน้ าเพ่ือเทศบาลจะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพ้ืนฐานของประชาชน  รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้ท้องถิ่น
อ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้  
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 



 
 
 
 
 
 

 
 

๑.  วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลท้ายดง 
 เทศบาลต าบลท้ายดง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน
อนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  ดังนี้ 
 

“ชุมชนเข้มแข็ง  การศึกษาก้าวไกล  ประเพณีโดดเด่น” 
 

๒.  พันธกิจการพัฒนาเทศบาลต าบลท้ายดง 
๑.  พัฒนาส่งเสริม  และสนับสนุนชุมชนในทุกๆ ด้านให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
๒.  พัฒนาส่งเสริม  และสนับสนุนเด็กในชุมชนให้ได้รับการเรียนรู้ตลอดเวลา 
๓.  อนุรักษ์ส่งเสริม  และสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป 
 

3.  เป้ามุ่งหมาย/เป้าประสงค์  เพื่อการพัฒนาของเทศบาลต าบลท้ายดง 
๑. พัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่  มีเศรษฐกิจที่ดี  มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  ปราศจากมลพิษ  มีสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการครบครัน  เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
๒. พัฒนาด้านการศึกษา  ส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  มีการศึกษาที่ดีให้เรียนรู้ในวิชาการใหม่ๆ  โดยร่วมกับ

สถาบันการศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาลวางแผนการให้การศึกษาแก่บุตรหลานของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 
๓. พัฒนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูประเพณี  อันดีงามของท้องถิ่นให้สืบสานต่อไปให้ลูกหลานได้รู้จัก  และภูมิใจใน

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยและท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  
 

4.  ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทศบาลต าบลท้ายดง 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แนวทางการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารถนน  สะพาน  ท่อ  ไฟฟ้า  และโทรศัพท์ 
 1.2  แนวทางการก่อสร้างและปรับปรุงว่าด้วยน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง  การบริหารและการพัฒนา 
 2.1  แนวทางสร้างความมั่นคงและสงบเรียบร้อยในชุมชน 
 2.2  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนและบุคลากรของเทศบาล 
 2.3  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้  และสถานที่ปฏิบัติงาน 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ  
 3.1  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 4.1  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
 4.2  แนวทางการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ 
 4.3  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

๑๔ 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จดุมุ่งหมำย  และแนวทำงกำรพัฒนำ 



 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
 5.1  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 5.2  แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการศาสนา  ประเพณี  และงานรัฐพิธีต่างๆ 
 5.3  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬา 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม 
 6.1  แนวทางการพัฒนาสวัสดิการชุมชน 

๕. นโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลท้ายดง 
แนวนโยบายในการพัฒนาต าบลท้ายดง    

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีแนวทางการพัฒนาดังนี้  
1.1   ส่งเสริมและพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ต่างๆ  อาทิ  เช่น  การขยายเขตไฟฟ้า 

ขยายถนนหนทาง  ปรับปรุงระบบระบายน้ า  ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่  เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชน  ได้มีน้ าดื่มน้ า
ใช้ที่สะอาดและเพียงพอ  ปรับปรุงระบบเสียงตามสายให้ดี  และทั่วถึงทุกชุมชน  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติให้สามารถกักเก็บน้ าอย่างเพียงพอเพ่ือการเกษตรและ เพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ า 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง  การบริหารและการพัฒนา  มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
๒.๑  ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาล  วัด  โรงเรียน  และชุมชนให้กลม

เกลียว เพื่อการพัฒนาที่เจริญขึ้น  
๒.๒  สร้างความม่ันคง  และความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
๒.๓  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้เข้มแข็งข้ึน 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ  มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
๓.๑  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
3.2  จัดฝึกอาชีพระยะสั้นเพ่ือสร้างรายได้ให้ชุมชน  ท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
๔.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
๔.๒  รณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ 
๔.๓  ส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนออกก าลังกายและเล่นกีฬา  เพื่อความสามัคคี และสุขภาพ 

ที่แข็งแรง 
๔.๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้สวยงาม  เพื่อให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่  น่ามอง 
๔.๕ รณรงค์เพ่ือลดปริมาณของขยะลง 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
๕.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กๆ ในชุมชนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ตลอดเวลา 
๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมที่ดีของท้องถิ่นต่อไป  ท าให้เยาวชนรุ่น 

หลังมีความรู้สึกส านึกรักบ้านเกิด 
๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนงานราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ 

๖.  ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม  มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
๖.๑ พัฒนาและส่งเสริมให้เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ให้ได้รับสวัสดิการอย่างท่ัวถึงก่อเกิด 

ความเท่าเทียมทางสังคม 

 
 

๑๕ 



ส่วนท่ี ๓ 
 
 
 
 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลท้ายดง  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้ อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท้ายดง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
(ระหว่างเดอืน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบการติดตาม
และประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   
 

๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ  
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม  โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัว
บ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า ( Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต 
(output)  และผลกระทบ  (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงการท างานต่อไป  เงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(key stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้   เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้
เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการก าหนดเป้าหมายใน
การปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือน
ภัยล่วงหน้า  (eariy  warning system)  เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทาง
ที่ได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก ( in - depth  evaluation)  เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่
จ าเป็น    
 

๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด  ส าเร็จหรือไม ส าเร็จเพราะ

เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  
๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะหา

วิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ  หรือแม้วาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม  ผลการประเมินตัวชี้วัดที่
ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนปฏิบัติงานในอนาคต   เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุ 
ประสงคอยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 
 
 
 

 

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) 

 

๑๖ 



 
๒.๓  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น 
๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาใน 

การจดัสรรเงินรางวัล (Bonus)  แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ   โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือ 
กระตุนใหขาราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ  และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  

 

๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     
 

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑  ก าหนดตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 

                 การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
       (๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)   ดังนี้  
               ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)     
      (๒)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)   

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๕  คะแนน)    
                (๓)  การน าแผนไปปฏิบัติ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
 

๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี 
                ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 

คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ขึ้นไป  =  ดี 
ต่ ากว่า  ๒๕  คะแนน  =  พอใช้ 

ต่ ากว่า  ๒๐  คะแนน  =   ต้องปรับปรุง 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๗ 



 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  (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 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็น
การพัฒนา  และประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลใน   
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา    
๓ คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผน

ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘    
มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘ 



 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
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 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 

การประเมินคุณภาพของแผน ๑๐๐  คะแนน ๕ 

 
 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  

ของเทศบาลต าบลท้ายดง 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒  พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 

 
 
 
 

๑๙ 



 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  (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 

ตัวบ่งชี้ท่ี  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

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพจิารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนพัฒนา  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61  
มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
  
 
 
 
 
 
 

๒๐ 



 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
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 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๔   . 

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

การติดตามและประเมินผลโครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ 

๙๐  คะแนน ๔ 

 
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  

เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๗ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๗ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๕๖ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๔ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๔ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ ๔ 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (4 ปี)  ๓ ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง  ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี  ทุกโครงการ  ๕ ๔ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด  (KPI)  วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓  และ  แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๐ 

 

๒๑ 



 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  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 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๐   . 

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) ๑48 - - 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 62 41.89 - 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1 

62 41.89 - 

การด าเนินงานจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1  
(ระหว่างตุลาคม  ๒๕60  ถึง  มีนาคม  ๒๕๖1) 

20 32.25 ๐ 

 

หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒ 



 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 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 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวนโครงการ ผลกระทบ  
โครงการที่ด าเนินการ 
(ตุลาคม ๒๕60  ถึง  มีนาคม  ๒๕๖1)   

20 ไม่มีผลกระทบ ๕ 

 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๕ ๕ 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๕ ๔ 
๕ การด าเนินโครงการ ๕ ๐ 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ ๒๔ 
 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  ๒๔  คะแนน  ซึ่งต่ ากว่า  ๒๕  คะแนน  คือ
พอใช้  โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕  การด าเนินโครงการ  ได้  ๐  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๕  คะแนน   

 
ข้อเสนอแนะ   

เพ่ือให้การด าเนินโครงการของเทศบาลบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา  จึงเห็นควรเร่งรัดการ
ด าเนินโครงการ  เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ  เทศบาลสามารถด าเนินการได้เพียงร้อยละ  32.25  อาจจะท าให้สิ้น
ปีงบประมาณเทศบาลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจท าให้
ประชาชนไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการ
สูงสุดของประชาชน   

 
 
 
 
 
 

๒๓ 



 
 
 

 
 
 
ชื่อโครงการ : ............................................................................................................................. ................. 
........................................................................................................ .............................................................. 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล .................................................ต าแหน่ง ..............................................  
 

สังกัด : ส านัก/กอง ...................................................................................................................................  
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผนชุมชน 
หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) ที่
เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ........................................................ ....... 
  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งช้ีกำรปฏิบัติงำนรำยโครงกำร 
(กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

๒๔ 



ส่วนท่ี  ๔ 
 
 
 

 
 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลท้ายดง  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ  ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท้ายดง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม  ๒๕๖1)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตาม
และประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑  (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและ
ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคูม่ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

๒๕ 



 
 
แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลท้ายดง 

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 าหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 
 

 
 

๒๖ 



 
แบบที่ ๒   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๔  ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน  (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ  ๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  
ตุลาคม  ๒๕60 – มีนาคม  ๒๕๖1 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลท้ายดง 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕60 – มีนาคม  ๒๕๖1) 

   
ส่วนที่  ๒  ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   
1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 25๖1 – 2564) 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี่ที่  1 พ.ศ. 25๖1 ปี่ที่  2  พ.ศ. 2562 ปี่ที่  3  พ.ศ. 2563 ปี่ที่  4  พ.ศ. 2564 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 31 12,882,400 24 15,118,4๐๐ 25 12,824,000 17 7,968,400 97 38,793,200 
 

2.การพัฒนาด้านการเมือง และการ
บริหารจัดการที่ดี 

30 6,575,000 27 5,435,000 29 5,145,000 22 5,975,000 108 23,130,000 

๓.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 243,000 3 195,000 2 165,000 3 195,000 13 798,000 
๔.การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

37 2,275,000 35 2,155,000 ๓6 2,175,000 ๓0 2,375,000 140 8,980,000 

๕ .การพัฒนาดา้นการศึกษา และ
วัฒนธรรม 

37 6,704,600 35 6,204,600 35 6,204,600 22 4,415,000 129 23,528,800 

6.การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 8 920,000 4 300,000 4 300,000 6 720,000 29 2,240,000 
รวม ๑48 29,600,000 128 29,408,000 131 26,783,600 100 21,648,400 514 107,537,422 

๒๗ 



 

2. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี   25๖1 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการท่ี
เสร็จ 

จ านวนโครงการท่ี
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการท่ี
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการท่ี
มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการท่ี
มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ท้ังหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

7 22.58   24 77.41     31 100 

2.การพัฒนาด้านการเมือง 
และการบริหารจัดการที่ด ี

4 47.36   ๒6 86.66     30 100 

๓.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - -   5 100     5 100 
๔.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1 2.70   ๓6 97.29     37 100 

๕ .การพัฒนาด้านการศึกษา 
และวัฒนธรรม 

8 21.62   29 78.37     37 100 

6.การพัฒนาด้านสวสัดิการ
สังคม 

- - - - 8 100 - - - - 8 100 

รวม 30 20.27   126 85.13     ๑48 100 
 

 
 

ส่วนที่   3   การเบิกจ่ายงบประมาณปี  25๖1  (แยกตามแผนงาน) 
 

ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1,243,000 3.20   1,243,000 3.20 

2.การพัฒนาด้านการเมือง และ
การบริหารจัดการที่ดี 

124,206.04 0.53   124,206.04 0.53 

๓.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - -   - - 
๔.การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

19,800 0.22   19,800 0.22 

๕ .การพัฒนาด้านการศึกษา และ
วัฒนธรรม 

120,860.00 0.51   120,860.00 0.51 

6.การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 793,919.40 35.44   793,919.40 35.44 
รวม 2,301,785.44  

 
 
 
 
 
 
 

๒๘ 



 
ล าดับ

ที ่
ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรังในเขต
เทศบาล 

เงิน
งบประมาณ 

93,000 เพ่ือปรับแต่งถนน
ในจุดที่เป็นหลุม
เป็นบ่อให้ใช้งาน

ได้ดี 

ในเขตทต.
ท้ายดง 

2  โครงการปรับปรุงห้อง
ป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เงิน
งบประมาณ 

100,000 เพ่ือปรับปรุงและ
ขยายห้องป้องกัน

ให้รองรับ
เจ้าหน้าที่และ

เครื่องมือเครื่องใช้ 

ส านักงานทต.
ท้ายดง 

3  โครงการต่อเติมรั้ว
ด้านหลังศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

เงิน
งบประมาณ 

20,000 เพ่ือป้องกัน
อันตรายจากการ
ลักเล็กขโมยน้อย
และป้องกันเด็ก

ออกไปนอก
บริเวณศูนย์ฯ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

4  โครงการจัดท าป้าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

เงิน
งบประมาณ 

20,000 เพ่ือปรับปรุงป้าย
เก่าท่ีช ารุด 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

5  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.รูปตัวยู
ซอย3 หมู่ที่13 

เงิน
งบประมาณ 

500,000 เพ่ือระบายน้ าที่
ท่วมขัง 

หมู่ที่ 13 

       

       

๒๙ 



 
ล าดับ

ที ่
ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนา 

1  โครงการป้องกันและ
แก้ไขอุบัติเหตุทางถนน 

เงิน
งบประมาณ 

25,200 เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหา

อุบัติเหตุทางถนน 

ในเขตทต.
ท้ายดง 

2  โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 

เงิน
งบประมาณ 

77,400 เพ่ือด าเนินการ
ตามโครงการ

พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ 

ทต.ท้ายดง 

3  โครงการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

เงิน
งบประมาณ 

26,184.04 เพ่ือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ภายใน
ส านักงานให้ใช้

งานได้มี
ประสิทธิภาพ 

ทต.ท้ายดง 

4  โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

เงิน
งบประมาณ 

430 จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

ทต.ท้ายดง 

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1  โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

เงิน
งบประมาณ 

19,500 เพ่ือจัดซื้อวัคซีน
ส าหรับฉีดป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

ทต.ท้ายดง 
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ล าดับ

ที ่
ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 

1  โครงการจ้างเหมาจัด
ท าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 

เงิน
งบประมาณ 

146,480 เพ่ือจ้างเหมาจัด
ท าอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทต.

ท้ายดง 

2  โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม)โรงเรียน 2 
แห่งและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 1 แห่ง 

เงิน
งบประมาณ 

232,854.40 เพ่ือจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม)ส าหรับ

โรงเรียน 2 แห่งและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1 แห่ง 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทต.

ท้ายดง 

3  โครงการส่งเสริม
ความรู้ภาษาอังกฤษ
ช่วงปิดภาคเรียน 

เงิน
งบประมาณ 

5,200 เพ่ือจัดเตรียม
เอกสารตามโครงการ

ส่งเสริมความรู้
ภาษาอังกฤษช่วงปิด

ภาคเรียน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทต.

ท้ายดง 

4  โครงการค่ายเยาวชน
ศิลปะดนตรีต้านยา
เสพติด 

เงิน
งบประมาณ 

88,255 เพ่ือจัดเตรียม
เอกสารตามโครงการ
ค่ายเยาวชนศิลปะ

ดนตรีต้านยาเสพติด 

ทต.ท้ายดง 

5  โครงการจัดงาน
สงกรานต์ 

เงิน
งบประมาณ 

12,900 เพ่ือจัดเตรียมงาน
ตามโครงการจัดงาน

สงกรานต์ 

ทต.ท้ายดง 

6  โครงการจัดงานราช
พิธีและรัฐพิธีต่างๆ 

เงิน
งบประมาณ 

1,000 เพ่ือด าเนินงานตาม
โครงการจัดงานราช
พิธีและรัฐพิธีต่างๆ 

ทต.ท้ายดง 

7  โครงการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานและ
ชุมชน 

เงิน
งบประมาณ 

30,000 เพ่ือด าเนินงานตาม
โครงการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงาน

และชุมชน 

ทต.ท้ายดง 

8  อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

เงิน
งบประมาณ 

398,000 เพ่ืออุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนใน

เขตเทศบาล 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทต.

ท้ายดง 
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แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 4  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓  เดือน  (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ ๖  เดือน  
โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือนตุลาคม  ๒๕60  –  มีนาคม  ๒๕๖1 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลท้ายดง 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕60  –  มีนาคม  ๒๕๖1) 

 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
     

             ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาสามปี 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ   

ที่ปรากฏในแผนฯ  
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 31 7 22.58 
2.การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการที่ดี 30 4 13.33 
๓.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 - - 
๔.การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 37 1 2.70 
๕ .การพัฒนาด้านการศึกษา และวัฒนธรรม 37 8 18.42 
6.การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 8 - - 

รวม ๑48 20 54.05 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

๒๕๔๘  หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ข้อ  ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่  ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท า 
และประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะ- 
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    
 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท้ายดง  เป็นไปด้วยความถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลท้ายดง  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 
– ๒๕๖4)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

   

๑.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  
เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมา
ด้วย ๒  หน้า ๒๐  ข้อ ๔.๓  วรรค ๓  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕  วัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  
(แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมนิผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๗ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๗ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๕๖ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๔ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๔ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

๕ ๔ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี 
(๓ ป)ี  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ ๔ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ  

๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด  (KPI)  วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๐ 
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ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๑๘ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๒ 
๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒  พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๒) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๓) (๑๒) 

รวม ๑๐๐ ๙๐ 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลการปกครอง  ประชากร  ทรัพยากร  โครงสร้าง
พ้ืนฐาน  สถานที่ท่องเที่ยว  เป็นต้น  และข้อมูลเชิงสถิติ
ที่ส าคัญ 
-  การประชุมประชาคมหรือการประชุมอ่ืนๆ  ที่มี
ลักษณะคล้ายกัน 
-  การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
และ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
-  มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  (เพ่ือดูการ
ด าเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อย
เพียงใด) 
 

10 
(3) 
 
 

(3) 
 

(2) 
 

(2) 

10 
3 
 
 

3 
 

2 
 

2 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ส าคัญ  ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม  และทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม และมีการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ  เพื่อชี้ให้เห็น
ศักยภาพ ปัญหาและความต้องการ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/

หรือ จปฐ. 
-  ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
-  มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของ 

จังหวัดแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของ
ปัญหา 
 การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม 

-  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม 
เช่น  ก าลังแรงงาน  การศึกษา สาธารณสุข  ความยากจน  
อาชญากรรม  ปัญหายาเสพติด  เป็นต้น 
     -  มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูล ที่ส าคัญ
ของ อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปัญหา 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 

-  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ  ด้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     -  มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกของ อปท. 
 SWOT  ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ 

อปท. 
- การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล 

พ้ืนฐาน 
     -  มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก
อย่างถูกต้อง 
 

25 
 
 
 
4 
 

(2) 
(2) 
 
 
5 
(3) 
 
 

(2) 
 
 
5 
(2) 
 

(3) 
 
5 
 

(3) 
 

(2) 
 
 

18 
 
 
 
2 
 

2 
- 
 
 
4 
3 
 
 

1 
 
 
5 
2 
 

3 
 
3 
 

3 
 
- 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
เชิงพื้นที่ 
- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของ 

ประชาชนในพื้นท่ีโดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของ
ปัญหาและความต้องการ 
     - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
     - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบใน
การจัดท าแผนพัฒนา 
 

6 
 

(2) 
 
 

(2) 
 

(2) 

4 
 

2 
 
 

2 
 
- 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 วิสัยทัศน์ 
 
 
 

 มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็น 
หรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน  สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. 

-  จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่ 
น าเสนอ 
     -  มีความเป็นไปได้  ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

65 
5 
 

(3) 
 

(2) 

62 
5 
 

3 
 

2 

3.2  พันธกิจ 
 

     
 -  แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น  เพื่อน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ 
     -  มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 
 

5 
(3) 
 

(2) 

5 
3 
 

2 

3.3  ประเด็นยุทธศาสตร์  มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไข 
เฉพาะของพื้นที่ 

- ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
- ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนอง 

ปัญหา  ศักยภาพของ อปท. 
     - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 
 

10 
 

(4) 
(4) 
 

(2) 

10 
 

4 
4 
 

2 

3.4  เป้าประสงค์ 
 
 
 

 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
- มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 

     - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความ
ต้องการที่จะบรรลุอะไรในช่วง 4 ปี 

5 
(3) 
(2) 

 

5 
3 
2 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3.5  ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 ตัวช้ีวัด 

-  มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์  และ 
สะท้อนผลลัพธ์ ตามเป้าประสงค์ 

 -  สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ   

15 
9 
(5) 
 

(4) 

15 
9 
5 
 

4 

  ค่าเป้าหมาย 
-  แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
-  มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ีท าได้ทั้ง 

ด้านปริมาณงาน  งบประมาณ  เทคนิค 

6 
(3) 
 

(3) 

6 
3 
 

3 

3.6  กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
สอดรับและสนับสนุนการบรรลุตามเป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของ
พื้นที่ 
    -  กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
และมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การ
บรรลุเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ 
   -  มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจน
เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ 
 

12 
 
 
 

(6) 
 
 

(6) 

10 
 
 
 

5 
 
 

5 
 
 

3.7  บัญชีรายการ/    
ชุดโครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ  ประกอบด้วย 
 โครงการ/กิจกรรม 

-  มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน 
     -  ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม 
     -  การจัดล าดับของโครงการ/กิจกรรม 
 โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง 
ชัดเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
     - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์
อย่างชัดเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
     -  มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง 3 ปี (ในภาพรวมของแผน) 

13 
8 
(3) 
 

(3) 
(2) 
5 
 

(3) 
 

(2) 

12 
7 
2 
 

3 
2 
5 
 

3 
 

2 

 รวมคะแนนที่ได้ 100 90 
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ส่วนท่ี  ๕ 
 

 
 
 
 
 
   
๑.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 
 ๑.๑  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง 

(๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการ 
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  หน้า  ๑๘) 
 ๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน 

(๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์  ได้  ๕  คะแนนเต็ม   (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓   
หน้า  ๑๙) 
 

๒.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  
๒.๑  กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 

  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  หน้า  ๒๐) 

๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้  ๙๐  คะแนน  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔    
หน้า  ๓๑) 

 (๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี  ได้  ๔  คะแนน  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓   
หน้า  ๒๑) 
 ๒.๓  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ  ไม่ได้คะแนน  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓   หน้า  ๒๒)   

  โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   ๑48  โครงการ 
  สามารถด าเนินการได้  จ านวน   20  โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ  13.51 
(๒)  แบบที่  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  ๒๙)                 
 

๓.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
 ๓.๑  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
     (๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  
เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการด าเนินโครงการ (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  หน้า  ๒๓)     
 

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖1  

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖1) 
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๔.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 ๔.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

เทศบาลมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ  อยู่ใกล้พ้ืนที่  ประชาชนสามารถติดต่อได้
สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล  แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คืออยู่ไกลจากจังหวัด  บริการทางภาครัฐหลาย
อย่างยังเข้าไม่ถึง  ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด  การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้   

๔.๒  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
เทศบาลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ 

ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน  ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  อากาศบริสุทธิ์  ไม่มีมลพิษ  แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาว
อพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียง
อย่างเดียวท าให้ขาดรายได้  เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง  ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค  ส าหรับ
ใช้ในฤดูแล้ง  

    

๕. ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน  
ปัญหา 
(๑)  ช่วงฤดูแล้งน้ าลดลงและมีปริมาณน้ าน้อยไม่เพียงพอ 
(๒)  เทศบาลมีที่กักเก็บน้ าไม่เพียงพอ 
(๓)  ช่วงเดือนมีนาคมมักจะเกิดพายุฤดูร้อนท าให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย โรงเรียน สิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่ ได้รับ

ความเสียหาย 
อุปสรรค 
 (๑)  เทศบาลยังไม่สามารถเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ าได้ 
 (๒)  บ้านเรือนที่อยู่อาศัย  สิ่งปลูกสร้างทรุดโทรม เก่าไม่สามารถต้านทานพายุที่เกิดขึ้นได้ 
 (๓)  ในชุมชนบางครัวเรือนยังมีฐานะยากจนไม่มีงบประมาณในการปลูกบ้าน ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้คงทน

ถาวรได ้   
  

ข้อเสนอแนะ  
(๑)  เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพ่ิมจ านวนสระกักเก็บน้ า 
(๒)  เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ า 
(๓)  ควรจัดให้มีงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสไม่มีที่อยู่อาศัยคงทนถาวรเพ่ิมมากขึ้น 
 

๖.  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
 ปัญหา 

๑)  เทศบาลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ  41.89  ไม่ถึงร้อยละ  ๑๐๐  ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   

๒)  เทศบาลสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ  13.51  ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ 
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
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อุปสรรค 

๑)  เทศบาลมีปัญหา ความต้องการที่จะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก   
๒)  เทศบาลมีงบประมาณท่ีจ ากัด        

ข้อเสนอแนะ  
      ๑)  เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาสามปี     

๒)  เห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติให้ได้มากว่าร้อยละ ๙๕  ของแผนพัฒนาสามปี   
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    
ค ำชี้แจง :  แบบที่  ๓/๒  เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน  ต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภำพรวม  โดยก ำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปีละ  ๑  ครั้ง  หลังจำกเสร็จสิ้นงบประมำณ 
 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  เพศ  (๑)  ชำย  (๒)  หญิง 
 

๒.  อำยุ  (๑)  ต่ ำกว่ำ  ๒๐  ปี (๒)  ๒๐ – ๓๐  ป ี  (๓)  ๓๑ – ๔๐  ป ี
  (๔)  ๔๑ – ๕๐  ป ี (๕)  ๕๑ – ๖๐  ป ี  (๖)  มำกกว่ำ  ๖๐  ป ี
 

๓.  กำรศึกษำ (๑)  ประถมศึกษำ (๒)  มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ (๓)  อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 
  (๔)  ปริญญำตรี  (๕)  สูงกว่ำปริญญำตรี  (๖)  อ่ืนๆ   
 

๔.  อำชีพหลัก (๑)  รับรำชกำร  (๒)  เอกชน/รัฐวิสำหกิจ  (๓)  ค้ำขำย  ธุรกิจส่วนตัว 
  (๔)  รับจ้ำง  (๕)  นักเรียนนักศึกษำ  (๖)  เกษตรกร 
  (๗)  อ่ืนๆ  (ระบุ)...........................................................................................................  
 
ส่วนที่  ๒  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕.  ท่ำนมคีวำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวมมำกน้อยเพียงใด 
 

ควำมพึงพอใจ พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 
๑.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม    
๒.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม    
๓.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม    
๔.  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ    
๕.  กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนนิโครงกำร/กิจกรรม    
๖.  กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด    
๗.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของ
ประชำชนในท้องถิ่น 

   

๘.  กำรแก้ไขปัญหำ  และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชน 

   

๙.  ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม    
 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    
 

ส่วนยุทธศำสตร.์................................................................................................................... ............ 
 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  เพศ  (๑)  ชำย  (๒)  หญิง 
 

๒.  อำยุ  (๑)  ต่ ำกว่ำ  ๒๐  ปี (๒)  ๒๐ – ๓๐  ป ี  (๓)  ๓๑ – ๔๐  ป ี
  (๔)  ๔๑ – ๕๐  ป ี (๕)  ๕๑ – ๖๐  ป ี  (๖)  มำกกว่ำ  ๖๐  ป ี
 

๓.  กำรศึกษำ (๑)  ประถมศึกษำ (๒)  มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ (๓)  อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 
  (๔)  ปริญญำตรี  (๕)  สูงกว่ำปริญญำตรี  (๖)  อ่ืนๆ   
 

๔.  อำชีพหลัก (๑)  รับรำชกำร  (๒)  เอกชน/รัฐวิสำหกิจ  (๓)  ค้ำขำย  ธุรกิจส่วนตัว 
  (๔)  รับจ้ำง  (๕)  นักเรียนนักศึกษำ  (๖)  เกษตรกร 
  (๗)  อ่ืนๆ  (ระบุ)...........................................................................................................  
 
ส่วนที่  ๒  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕.  หำกให้ท่ำนประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรพัฒนำด้ำน 
..................................  โดยใหค้ะแนนเต็ม ๑๐  ท่ำนจะให้คะแนนองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่ำนเท่ำใด 
 

ควำมพึงพอใจ คะแนน 
(๑๐  คะแนน) 

๑.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม  
๒.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม  
๓.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม  
๔.  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ  
๕.  กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนนิโครงกำร/กิจกรรม  
๖.  กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
๗.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น  
๘.  ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  

 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 


