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ค าน า 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทาง
และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน และรายงานผล
พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพีย เพ่ือให้
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพีย เสนอต่อสภาเทศบาลต าบล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล  ได้มีการติดตาม และประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลประจ าปีงบประมาณ 2563    (การด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562  ถึง เดือนมีนาคม  
2563) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 –
พ.ศ.2565  และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการ
จัดการเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ เทศบาลต าบลเมืองเพีย   (e-plan)    
และแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563   เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งน าเสนอความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดาเนิน
การได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 1  บทน า 

------- 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองเพีย  (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเมืองเพีย จึง
เป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพีย หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพีย ตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจของเทศบาลต าบลเมืองเพีย ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดเทศบาลต าบลเมืองเพีย ผู้บริหารระดับ
หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองเพีย สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความ
พึงพอใจของประชาชนต าบลเมืองเพีย 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลเมืองเพีย ให้เกิดประโยชน์เพ่ือ
ด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพีย โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและ
มีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเมืองเพีย ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการทีไ่ม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลเมืองเพีย 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลเมืองเพีย 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
เทศบาลต าบลเมืองเพีย ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลเมืองพีย และชุมชนทั้ง  
11 ชุมชน.หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี
ต าบลเมืองเพียเพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพียเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  

1) สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองเพีย สภาเทศบาลต าบลเมืองเพีย คัดเลือก จ านวน 3 คน  
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  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพียคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีต าบล
เมืองเพียคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ต้องด าเนินการให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลเมืองเพีย 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพีย เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเมืองเพียได้ก าหนดการ
แบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลต าบล
เมืองเพีย ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่ วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน
ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่เทศบาลต าบล
เมืองเพีย 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลเมืองเพียในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค
ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
การติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเมืองเพียต่อนายกเทศมนตรีต าบล
เมืองเพียเพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพีย เสนอต่อสภาเทศบาลต าบล และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบล โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเมืองเพียหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก 
กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรง
หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพีย 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเมืองเพียมีอ านาจหน้าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพีย
เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพียเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาเทศบาลต าบลเมืองเพียใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและ
เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่อง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจของเทศบาลต าบลเมืองเพีย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้น
หรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรี
ต าบล 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกเทศมนตรี สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกเทศมนตรี 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในต าบล  ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้า
วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเมืองเพียก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเมืองเพีย
อย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวมของ 6 เดือนที่ผ่านมา
ทุกครั้ง                
  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี
ต าบลเมืองเพีย ภายในเดือน เมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพียเสนอสภา
เทศบาลต าบลเมืองเพียภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน เทศบาล
ต าบลเมืองเพียมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ
ที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเมืองเพียซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ 
ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลเมืองเพียในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ และ
จังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
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  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเมืองเพียก าหนดระเบียบ 
วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองเพียเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้
โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเมืองเพียก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัด
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง   
โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) 
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
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   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
เมืองเพีย ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล เก้าเอ็นพียูเก้ามีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้าน
หรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการ
สังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้
มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลเมืองเพีย  
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล.../เทศบาลต าบลเมืองเพีย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพียจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้ าหมาย กล
ยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
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  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพีย ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง 
ๆ ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลเมืองเพีย แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลเมืองเพียเกิด
ความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลเมืองเพีย 
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
----------------   

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพียเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 
5 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลเมืองเพียที่
ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลเมืองเพียซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย
เพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี อ าเภอกุดจับ  และแผนชุมชนต าบล เมืองเพีย 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพีย มีรายละเอียด ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น: 
วิสัยทัศน์การพัฒนา 
“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล    บริการเพ่ือประชาชน “ 
พันธกิจ 

 
  1.  จัดให้เป็นต าบลแห่งความสะอาด เพียบพร้อมสาธารณูปโภค และมีการจัดการ 

  
 

       ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     

 
  2.  จัดให้เป็นต าบลแห่งการประกอบอาชีพการเกษตรทฤษฎีใหม่/หัตกรรม/สินค้า OTOP 

 
 

  3.  จัดให้เป็นต าบลแห่งความพอเพียง โดยการส่งเสริมให้ประชาชนลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 
 

 
       การเก็บออม และการเอ้ืออาทรต่อกัน 

     
 

  4.  จัดให้เป็นต าบลแห่งการส่งเสริมสุขภาพชีวิต โดยให้ประชาชนมีสุขภาพกาย/ใจดี  ส่งเสริมพัฒนา 

 
       การศึกษา กีฬาและจัดสวัสดิการแก่เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

 
 

  5.  จัดให้เป็นต าบลแห่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งลดอัตราความเสี่ยงต่อ 
 

 
       อุบัติเหตุอุบัติภัยและภัยทางธรรมชาติ 

     
 

  6.  จัดให้เป็นต าบลแห่งความมีสุขภาพกาย/สุขภาพจิตดี 
    

 
  7.  จัดให้เป็นต าบลแห่งวัฒนธรรม โดยการอนุรักษ์/ส่งเสริมสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
  8.  จัดให้เป็นต าบลแห่งธรรมาภิบาล เน้นความเสมอภาค ยุติธรรม ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 

1. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     
 

 1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา  ถนนสะพาน ท่อเหลี่ยม  
                     ท่อระบายน้ า  การจัดวางผังเมืองและแผนที่ภาษี 
 

 
1.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา  ระบบประปาหมู่บ้าน   

   
 

1.3  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
  1.4  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา แหล่งกักเก็บน้ าตามธรรมชาติ 

   
 

       เพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

      
 

   2.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 
         2.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมอาชีพและการประกอบอาชีพ การผลิต จ าหน่าย การจ้างงาน 
  

 
   2.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และสินค้า OTOP 

                    3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
             3.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

                  3.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ 
    

 
             3.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

                 3.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    

 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม 

         ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      

 
             4.1  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาอาสาสมัครชุมชน 

     
 

             4.2  แนวทางการพัฒนา  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในหมู่บ้าน 
                  4.3  แนวทางการพัฒนา  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
                     5.1  แนวทางการพัฒนา  การเรียนรู้ด้านสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน 

    
 

             5.2  แนวทางการพัฒนา  การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
                   5.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีและการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข 
  

 
             5.4  แนวทางการพัฒนา  การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในหมู่บ้าน 

   
 

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม 
    

 
              6.1  แนวทางการพัฒนา การรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง       

  
 

              6.2  แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตต าบล 
                    6.3  แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์แหล่งน้ าธรรมชาติและป่าไม้ชุมชน 

   
 

              6.4  แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมปัญหามลภาวะที่เป็นพิษ 
    

 
 7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ 

   
  

              7.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหารและ
สมาชิกเทศบาล 

  
 

              7.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาขั้นตอนการให้บริการประชาชน วัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงาน 
  

 

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
              8.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 

    

 
     

 
 

                      
   



-12- 
 
2.2 โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
 

 
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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2.3   โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  
 

 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
 
2.4   โครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ   

 
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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2.5  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  

 
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 

 
3.1รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา  

 
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

 

 
 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงก (บาท) โครงก (บาท) โครงก (บาท) โครงก (บาท) โครงก (บาท) โครงก (บาท)

การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน

     แผนงานเคหะและชมุชน 0 0 0 0 11 694,000.00 4 626,000.00 3 470,000.00 18 1,790,000.00

     แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 27 4,872,000.00 38 42,398,000.00 52 56,387,000.00 38 55,280,000.00 32 54,060,000.00 187 212,997,000.00

การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ

     แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 7 285,000.00 7 285,000.00 7 285,000.00 7 285,000.00 7 285,000.00 35 1,425,000.00

     แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

การพัฒนาดา้นการศกึษา สงัคม วฒันธรรมและ

     แผนงานการศกึษา 14 2,657,000.00 15 3,157,000.00 15 3,147,000.00 15 3,137,000.00 15 3,137,000.00 74 15,235,000.00

     แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 5 250,000.00

     แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 15 515,000.00 15 515,000.00 15 705,000.00 15 525,000.00 15 525,000.00 75 2,785,000.00

     แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 1 120,000.00 0 0 0 0 1 120,000.00

     แผนงานงบกลาง 3 6,770,000.00 3 7,392,000.00 3 8,018,000.00 3 8,644,000.00 3 9,070,000.00 15 39,894,000.00

การพัฒนาดา้นการรักษาความสงบเรยีบรอ้ย 

     แผนงานงานรักษาความสงบภายใน 7 632,000.00 7 602,000.00 8 802,000.00 7 602,000.00 7 602,000.00 36 3,240,000.00

     แผนงานการศกึษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 4 25,000.00 4 25,000.00 4 25,000.00 4 25,000.00 4 25,000.00 20 125,000.00

     แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     แผนงานงบกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

การพัฒนาดา้นสาธารณสขุ

     แผนงานสาธารณสขุ 34 662,000.00 35 1,162,000.00 35 702,000.00 35 702,000.00 35 702,000.00 174 3,930,000.00

     แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 2 60,000.00 2 60,000.00 2 60,000.00 2 60,000.00 2 60,000.00 10 300,000.00

     แผนงานงบกลาง 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 5 500,000.00

การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละ

     แผนงานเคหะและชมุชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     แผนงานการเกษตร 2 20,000.00 2 20,000.00 2 20,000.00 2 20,000.00 2 20,000.00 10 100,000.00

การพัฒนาดา้นการเมอืง การปกครองและการ

     แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 13 1,208,000.00 14 1,258,000.00 14 2,388,000.00 14 2,388,000.00 14 2,388,000.00 69 9,630,000.00

     แผนงานเคหะและชมุชน 7 622,000.00 7 722,000.00 7 722,000.00 7 722,000.00 7 722,000.00 35 3,510,000.00

     แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 1 250,000.00 0 0 0 0 1 250,000.00

การพัฒนาและสง่เสรมิการท่องเทีย่ว

     แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมท ัง้ส ิน้ 137 18,478,000.00 151 57,746,000.00 179 74,475,000.00 155 73,166,000.00 148 72,216,000.00 770 296,081,000.00

รวม 5 ปี

ยทุธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการพัฒนาเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ปี 2561 

ปี 2562 

ปี 2563 

ปี 2564 

ปี 2565 
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3.2  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563  ช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562 – 31 
มีนาคม  2563 

 
 
 
 
 
 

 42,398,000  

 285,000  

 11,114,000  

 627,000  

 1,322,000  

 20,000  

 1,980,000  

 -    

0 20000000 40000000 60000000

การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 

การพฒันาดา้นการศกึษาวฒันธรรมและภูมิ… 

 การพฒันาดา้นการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย การ… 

การพฒันาดา้นสาธารณสุข 

การพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

การพฒันาดา้นการเมอืง การปกครองและการ… 

การพฒันาและส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 

แผนภูมแิสดงจ านวนงบประมาณเปรยีบเทยีบกบั

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

ปี 2565 

ปี 2564 

ปี 2563 

ปี 2562 

ปี 2561 

  

จ านวน

โครงการ

คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็ จ านวน

โครงการ

คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็ จ านวน

โครงการ

คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็ จ านวน

โครงการ

คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็ จ านวน

โครงการ

คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็

1.การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน    10.00     7.41   2,593,000  16.75  10.00    9.09    1,190,000    8.42   4.00  44.44   633,000   88.78    1.00      3.03   299,000    21.55    4.00   18.18  533,000   34.53

2.การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 6.00    4.44    132,000     0.85   5.00      4.55 132,000        0.93 -        -   -              -   2.00        6.06 47,580       3.43 1.00       4.55 32,880       2.13
3.การพฒันาด้านสังคม วฒันธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิน่
33.00   24.44  10,277,510 66.38 32.00  29.09 10,187,510  72.12 1.00   11.11 12,000      1.68 18.00     54.55 6,026         0.43 10.00    45.45 399,900   25.91

4.การพฒันาด้านการรักษาความสงบ 10.00   7.41    624,000     4.03   11.00  10.00 763,000        5.40 1.00   11.11 50,000      7.01 2.00        6.06 314,145     22.65 2.00       9.09 364,145   23.59

5.การพฒันาด้านสาธารณสุข 37.00   27.41  741,000     4.79   37.00  33.64 783,000        5.54 1.00   11.11 7,000        0.98 5.00       15.15 405,369     29.22 3.00     13.64 117,369     7.60

6.การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 2.00    1.48    15,000      0.10   2.00      1.82 15,000          0.11 -        -   -              -   -            -   -               -   -           -   -              -   

7.การพฒันาด้านการเมอืง การปกครอง 37.00   27.41  1,099,300  7.10   13.00  11.82 1,056,000      7.48 2.00   22.22 11,000      1.54 5.00       15.15 315,093     22.71 2.00       9.09 96,235       6.23

8.การพฒันาและส่งเสริมการท่องเทีย่ว -      -     -           -    -          -   -                -   -        -   -              -   -            -   -               -   -           -   -              -   

เสร็จสมบูรณ์ยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน อนุมติังบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย
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ส่วนที่ 4  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

----------------- 
4.1 บทสรุป/ปัญหา/อุปสรรค 

  1 ในปี 2563 รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ   เทศบาลต าบลเมืองเพีย  ได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จ
ตามก าหนดระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน    จ านวน     โครงการ  คิดเป็นร้อยละ      
  2 โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนด าเนินงานได้เกิดจากสาเหตุดังนี้ 
   2.1  โครงการ.......................................................................................................................................... 
                             ปัญหา/อุปสรรค............................................................................................................................. 
    แนวทางการแก้ไขปัญหา................................................................................................................ 
   2.2  โครงการ.......................................................................................................................................... 
                             ปัญหา/อุปสรรค............................................................................................................................. 
    แนวทางการแก้ไขปัญหา................................................................................................................ 
4.2. สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย  ครั้งที่ 1/2563   เมื่อวันที่. 31 มีนาคม  2563 
เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลเมืองเพีย  20   

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15   
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65   

 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย       10   

 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี       10   
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10   

 3.4 วิสัยทัศน์       5   

 3.5 กลยุทธ์        5   
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5   

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5   
 3.8 แผนงาน       5   

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5   

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5   
รวมคะแนน  100   

 
  1) พบว่าประเด็น...............ได้คะแนนสูงสุด.............คะแนน คิดเป็นร้อยละ.......ของคะแนนในประเด็น
...............และคิดเปน็ร้อยละ...........ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล......................................................................................................  
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4.3 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลเมืองเพีย  ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่....31 มีนาคม  2561 
เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10   

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิง
ปริมาณ  

10   

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ  

10   

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10   
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60   

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5   

 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5   
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5   

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5   

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

5   

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5   

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5   
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5   

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5   

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5   

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5   

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5   
รวมคะแนน  100   
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  1) พบว่าประเด็น...............ได้คะแนนสูงสุด.............คะแนน คิดเป็นร้อยละ.......ของคะแนนในประเด็น
...............และคิดเปน็ร้อยละ...........ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล...................................................................................................... ......... 
  2) พบว่าประเด็น................ได้คะแนนต่ าสุด............คะแนน คิดเป็นร้อยละ.......ของคะแนนในประเด็น
...............และคิดเปน็ร้อยละ...........ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล...................................................................................................... ......... 
  3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด... .......โครงการ ได้คะแนน...........
คะแนน คิดเป็นร้อยละ........ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเมืองเพีย และด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาล
ต าบลเมืองเพีย ที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต  
  4) พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด..........โครงการ ได้
คะแนน...........คะแนน คิดเป็นร้อยละ........ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
  5) พบว่าการน าผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเมืองเพีย ได้น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในเทศ
บัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพ่ิม การโอนตั้ง
จ่ายใหม่ จ านวน............โครงการ คิดเป็นร้อยละ........ของโครงการทั้งหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  6 เดือนแรกของปีงบประมาณ  จ านวน....โครงการ (จากโครงการทั้งหมด) 
  6) พบว่า ........................................................................... .................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

 


