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คํานํา 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ได�กําหนดให�มีการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี 
หน�าท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการจะต�อง 
ดําเนินการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินต�อผู�บริหาร
ท�องถ่ิน เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน พร�อมท้ังประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเป@ดเผยภายในสิบห�าวันนับแต�
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าว และต�องป@ดประกาศไว�เปAนระยะเวลาไม�น�อยกว�าสามสิบวันโดย
อย�างน�อยปBละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปB  

 

ดังนั้น เพ่ือให�เปAนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล�าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลห�วยกระบอก จึงได�ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลห�วยกระบอก ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) ข้ึน เพ่ือรายงาน
และเสนอความเห็นท่ีได�จากการติดตามให�นายกเทศมนตรีฯ ทราบ คณะกรรมการฯ หวังว�ารายงานผลการ
ติดตามฉบับนี้จะสามารถเปAนประโยชน�อย�างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลฯ สามารถแก�ไขปGญหาให�กับประชาชนได� 
และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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    ส�วนท่ี 1 
 

การบทนํา 
 

  การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน เป�นบทบาทและอํานาจหน�าที่ที่สําคัญประการหน่ึงขององค"กรปกครอง
ส#วนท�องถ่ินในการขับเคล่ือนให�เกิดการพัฒนาในด�านต#างๆ ตามอํานาจหน�าที่ ทั้งด�านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และโครงสร�างพื้นฐาน ด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม ด�านการพัฒนาเศรษฐกิจ
และความเข�มแข็งของชุมชน ด�านการพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมท�องถ่ิน ด�านการส#งเสริมสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิต และด�านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร ทั้งน้ีเป�นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่
แก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕62 มาตรา 50 วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าที่ของเทศบาลต�อง
เป�นไปเพื่อประโยชน"สุขของประชาชนโดยใช�วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี และให�คํานึงถึงการมีส#วนร#วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ�าง การตรวจสอ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปJดเผยข�อมูลข#าวสาร ทั้งน้ีให�เป�นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับว#าด�วยการน้ันและ
หลักเกณฑ"และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด” แม�ว#าองค"กรปกครองส#วนท�องถ่ินจะมีอํานาจหน�าที่เพิ่มมากข้ึน 
แต#องค"กรปกครองส#วนท�องถ่ินส#วนใหญ#ยังคงมีทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ" 
เพื่อให�การดําเนินงานขององค"กรเป�นไปอย#างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร#งใส และเกิดประโยชน"สูงสุด
แก#ท�องถ่ินของตน การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินจึงเป�นเครื่องมือที่สําคัญประการหน่ึงที่จะให�องค"กรปกครองส#วน
ท�องถ่ินสามารถดําเนินงานได�ตามเปNาหมายที่วางไว�   

 

การติดตามและประเมินผลแผน เป�นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจของ
องค"กรปกครองส#วนท�องถ่ินว#าดําเนินการได�ตามเปNาหมายที่กําหนดไว�หรือไม# ทําให�ทราบและกําหนดทิศทางการ
พัฒนาได�อย#างเป�นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต#างๆ ซ่ึงอาจเกิดจากองค"กร 
บุคลากร สภาพพื้นที่ และผู�มีส#วนเก่ียวข�อง เพื่อนําไปสู#การปรับปรุงแผนงานให�เกิดความสอดคล�องกับสภาพแวดล�อม
ในสังคมภายใต�ความต�องการและความพึงพอใจของประชาชน และนําไปสู#การวางแผนการพัฒนาในปOต#อๆ ไป ส#งผล
ให�เกิดกระบวนการพัฒนาท�องถ่ินอย#างเข�มแข็งและมีความยั่งยืน เป�นไปตามเปNาประสงค"ที่ตั้งไว�ได�อย#างดียิ่ง      
 

ประโยชน�ของการติดตามและประเมินผล  
๑) ทํารู�ว#าการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน�อยเพียงใด เพื่อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒) เห็นจุดสําคัญที่จะต�องปรับปรุงแก�ไขอย#างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค"ของแผนงาน ข้ันตอนการ

ปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต�องใช� ช#วงเวลาที่จะต�องกระทําให�เสร็จ ซึ่งจะทําให�แผนงานมีความเหมาะสมต#อการนําไปปฏิบัติ
ให�บรรลุวัตถุประสงค"อย#างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   

๓) ทําให�ทราบว#าจะต�องเปล่ียนแปลงโครงการอย#างไรบ�างให�เหมาะสม ระดับการเปล่ียนแปลงมาก
น�อยแค#ไหน การเปล่ียนแปลงจะก#อให�เกิดผลกระทบอะไรบ�าง อาทิ เช#น การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค"บางส#วน การ
เปล่ียนแนวทางการปฏิบัติหรือการเปล่ียนแปลงหน#วยงานที่รับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบัติ เป�นต�น 

๔) ทําให�ทราบว#ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช�อยู#มีข�อบกพร#องอะไรบ�าง ข�อบกพร�องดังกล#าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพื่อนํามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก�ไขปรับปรุงมาตรการใหม#ให�เหมาะสมต#อการนําไปปฏิบัติให�
บรรลุวัตถุประสงค"ยิ่งข้ึน 
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๕) ทําให�ทราบว#าข้ันตอนใดบ�างที่มีปQญหาอุปสรรค และปQญหาอุปสรรคเหล#าน้ันเกิดจากสาเหตุอะไร 
เมื่อทราบข�อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป�นเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงานให�มี
ความกระจ#างชัด เพื่อขจัดปQญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในแต#ละข้ันตอนให�หมดไป 

๖) ทําให�ทราบว#าแผนงานที่นําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ#อน (weaknesses) อะไรบ�าง 
และจุดอ#อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก�ไขได�อย#างไร เม่ือได�ทําการวิเคราะห"ข�อมูลครบถ�วนแล�ว ผลการ
วิเคราะห"จะนําไปสู#การพัฒนาแผนงานให�มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๗) ทําให�ผู�ให�การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู�สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
นํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค"เพียงใด มีปQญหาอุปสรรคที่จะต�องปรับปรุงแก�ไขโครงการหรือไม# (ผู�สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส�วน  คือ ส�วนแรก คือ ผู�สนับสนุนการเงินแก�โครงการ เพื่อให�การนําโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสําเร็จ  และส�วนที่สอง  คือ ผู�ให�การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทําการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู�ให�การสนับสนุน
การนําโครงการไปปฏิบัติและผู�สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทําการประเมินผลต�างๆ)      

๘) การประเมินจะช้ีให�เห็นว#าแนวความคิดริเริ่มใหม#ในการแก�ไขปQญหาของท�องถ่ินประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค"ที่กําหนดไว�เพียงใด มีปQญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอย#างไรบ�าง และปQญหา
อุปสรรคเหล#าน้ีได�ผลเพียงใดและหรือจะต�องปรับปรุงในส#วนใดบ�าง       

๙) การประเมินจะทําให�เกิดความกระจ#างชัดว#าโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแล�วได�ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให�ครอบคลุมกว�างขวางย่ิงข้ึนหรือโครงการใดมีปQญหาอุปสรรคมากและไม#สอดคล�องกับการแก�ไขปQญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให�น�อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข#งขันกันการ
ประเมินผลจะทําให�ทราบว#าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก�ไขปQญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให�
ดําเนินการต#อไป ส#วนโครงการที่ไม#ประสบความสําเร็จหรือให�ผลตอบแทนน�อยกว#ามากก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

 

ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑ แต#งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว#าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค"กรปกครองส#วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก�ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข�อ ๒๘ ดังน้ี   

ให�ผู�บริหารท�องถ่ินแต#งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ประกอบด�วย  
๑) สมาชิกสภาท�องถ่ินที่สภาท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒) ผู�แทนประชาคมท�องถ่ินที่ประชาคมท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓) ผู�แทนหน#วยงานที่เก่ียวข�องที่ผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔) หัวหน�าส#วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕) ผู�ทรงคุณวุฒิที่ผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยให�คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหน�าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหน่ึง

คนทําหน�าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข�อ ๒๘ ให�มีวาระอยู#ในตําแหน#งคราวละส่ีปOและอาจได�รับการคัดเลือกอีกได�   
 

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน กําหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว#าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค"กร
ปกครองส#วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข�อ ๒๙ (๑)   
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ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว#าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค"กรปกครองส#วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข�อ ๒๙ (๒)   

 

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินต#อผู�บริหารท�องถ่ิน เพื่อให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต#อ
สภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน พร�อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินให�
ประชาชนในท�องถ่ินทราบในที่เปJดเผยภายในสิบห�าวันนับแต#วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล#าว และต�องปJด
ประกาศไว�เป�นระยะเวลาไม#น�อยกว#าสามสิบวันโดยอย#างน�อยปOละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปO ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว#าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค"กรปกครองส#วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก�ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข�อ 29 (๓)   

  

ขั้นตอนที่ ๕ ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต#อสภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาท�องถ่ิน พร�อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในที่
เปJดเผยภายในสิบห�าวันนับแต#วันที่ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล#าว และต�องปJดประกาศ
ไว�เป�นระยะเวลาไม#น�อยกว#าสามสิบวันโดยอย#างน�อยปOละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปO ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว#าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค"กรปกครองส#วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก�ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข�อ 30 (5)   
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คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท+องถิ่น 
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ผู+บริหารท+องถิ่นเสนอต�อสภาท+องถิ่นคณะกรรมการพฒันาท+องถ่ิน 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท+องถิ่น ให+ประชาชนในท+องถิ่นทราบในท่ีเป2ดเผยภายใน
สิบห+าวันนับแต�วันท่ีผู+บริหารท+องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล�าว และต+องป2ดประกาศไว+เป4น
ระยะเวลาไม�น+อยกว�าสามสิบวันโดยอย�างน+อยป5ละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป5 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได+จากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาต�อผู+บริหารท+องถิ่น 

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลห�วยกระบอก ได�กําหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลห�วยกระบอก โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู#มือของกรมส#งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ดังน้ี     

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด#วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ"การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปO (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค"กรปกครอง
ส#วนท�องถ่ิน   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด#วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ" ๒๕๕๘ 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ"การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปOขององค"กรปกครองส#วนท�องถ่ิน      

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด#วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ"การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค"กรปกครองส#วนท�องถ่ิน   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด#วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  
เรื่อง ซักซ�อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีปO (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว#าด�วยการจัดทําแผนขององค"กรปกครองส#วนท�องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว0357 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่อง แนว
ทางการดําเนินงานแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีปO (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค"กรปกครองส#วนท�องถ่ิน 

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง 
ซักซ�อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค"กรปกครองส#วนท�องถ่ิน 

-  คู#มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู#การปฏิบัติขององค"กรปกครองส#วน
ท�องถ่ิน (โดยกรมส#งเสริมการปกครองท�องถ่ินร#วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร") 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู#มือดังกล#าวคณะกรรมการจึงได�กําหนดกรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมินผล ดังน้ี 

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 
 การดําเนินโครงการเป�นไปตามห�วงเวลาที่กําหนดเอาไว�ในแผนการดําเนินงานหรือไม# และ

เป�นห�วงเวลาที่ดําเนินการเหมาะสมต#อถูกต�องหรือไม# มีความล#าช�าเกิดข้ึนหรือไม#    
(๒) ความสอดคล+อง (relevance) 

มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ#นดิน ยุทธศาสตร"ประเทศ ค#านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร"และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห#งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร"การพัฒนากลุ#มจังหวัด ยุทธศาสตร"การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร"การพัฒนา
องค"กรปกครองส#วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท�องถ่ิน (ด�านการเกษตรและแหล#งนํ้า) วิสัยทัศน" พันธกิจ จุดมุ#งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบาย
ผู�บริหาร รวมทั้งปQญหาความต�องการของประชาคมและชุมชน  

(๓) ความพอเพียง     
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป�นโครงการที่มีความจําเป�นต#อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก�ไขปQญหาที่เกิดข้ึนได�ในชุมชน และสามารถดําเนินการได�ตามอํานาจหน�าที่ของท�องถ่ิน โดยคํานึงถึง
งบประมาณของท�องถ่ิน 
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(๔) ความก+าวหน+า     
พิจารณาถึงความก�าวหน�าในอนาคตของท�องถ่ิน  โดยพิจารณา 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร+างพื้นฐาน (ก#อสร�าง
ปรับปรุงถนน ทางเท�า ท#อระบายนํ้า และสวนสาธารณะ การติดตั้งและปรับปรุงไฟฟNาสาธารณะ การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการประปา การพัฒนาระบบจราจร)  

ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล+อม (สร�างจิตสํานึกและความตระหนักใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม การบําบัดและฟijนฟูสภาพแวดล�อม) 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาเศรษฐกิจและความเข+มแข็งของชุมชน (ส#งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได�แก#
ประชาชน ส#งเสริมการสร�างจิตสํานึกและการมีส#วนร#วม รณรงค"และเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชน)  

ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมท+องถ่ิน (ส#งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
ส#งเสริมกิจกรรมนันทนาการ)    

ยุทธศาสตร�การส�งเสริมคุณภาพและคุณภาพชีวิต (ส#งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ปรับปรุง
การสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล�อม) 

ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ส#งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการ 
พัฒนาระบบการบริการข�อมูลข#าวสาร ส#งเสริมการปฏิบัติให�มีประสิทธิภาพ สัมฤทธ์ิผล) 

(๕) ประสิทธิภาพ   
        ติดตามและประเมินโครงการที่ดําเนินการว#าสามารถดําเนินการได�บรรลุวัตถุประสงค"หรือไม# 

มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม# ผู�เข�าร#วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม# การดําเนินโครงการสามารถแก�ไขปQญหาของ
ชุมชนได�หรือไม# งบประมาณถูกใช�ไปอย#างประหยัดและคุ�มค#า เช#น วัสดุ อุปกรณ" ครุภัณฑ" ถูกใช�ไปอย#างคุ�มค#าหรือไม# 
มีการบํารุงรักษาและซ#อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม# 

(๖) ประสิทธิผล     
ปQญหาของชุมชนประชาชนได�รับการแก�ไขหรือไม# มีผลกระทบต#อประชาชนในชุมชนหรือไม#   

(๗) ผลลัพธ�และผลผลิต     
        ประชาชน ชุมชน ได�รับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส#งผลไปถึงการพัฒนา

จังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ 
       (๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ   
         เป�นการประเมินถึงผลกระทบต#อชุมชนและสังคมและหน#วยงานที่เก่ียวข�อง โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต#อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล�อม ส่ิงแวดล�อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว#ามีผลกระทบเกิดข้ึน
อย#างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการมีความเหมาะสมถูกต�อง
หรือไม#  

 

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต�อง

กําหนดวิธีการติดตามและประเมิน กําหนดห�วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค"ประกอบที่สําคัญ ๒ 
ประการ ดังน้ี 
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  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค"กระกอบ ๔ ประการ ดังน้ี 
  (๑) ผู+เข+าร�วมติดตามและประเมินผล ได�แก# คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู�รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิก ระชาชนในท�องถ่ิน ผู�มีส#วนเก่ียวข�อง และผู�มีส#วนได�เสีย (stakeholders) ในท�องถ่ิน ผู�รับผิดชอบ
โครงการ   
  (๒) ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล  
  (๓) ห+วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต�องดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินต#อผู�บริหารท�องถ่ิน เพื่อให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต#อ
สภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน พร�อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินให�
ประชาชนในท�องถ่ินทราบในที่เปJดเผยภายในสิบห�าวันนับแต#วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล#าว และต�องปJด
ประกาศไว�เป�นระยะเวลาไม#น�อยกว#าสามสิบวันโดยอย#างน�อยปOละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปO 
    (๔) เคร่ืองมือ  อันได�แก#   

เคร่ืองมือ อุปกรณ" ส่ิงที่ใช�เป�นส่ือสําหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช�ในการรวบรวม
ข�อมูลแผนพัฒนาที่ได�กําหนดข้ึนซ่ึงมีผลต#อการพัฒนาท�องถ่ิน ข�อมูลดังกล#าวเป�นได�ทั้งข�อมูลเชิงปริมาณ และข�อมูลเชิง
คุณภาพ มีความจําเป�นและสําคัญในการนํามาหาค#าและผลของประโยชน"ที่ได�รับจากแผนพัฒนา เช#น แบบสอบถาม 
แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล�องของยุทธศาสตร"และ
โครงการ แบบตัวบ#งช้ีของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข�อมูล แบบ พื่อนําไปวิเคราะห"ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธ์ิ
โดยรูปแบบต#างๆ ที่สอดคล�องกับบริบทของท�องถ่ิน   

(๕) กรรมวิธี  อันได�แก#  
  เป�นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต�องศึกษาเอกสารที่เก่ียวข�องกับยุทธศาสตร" ซึ่งเป�น

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต#างๆ ที่เป�นทรัพย"สินขององค"กรปกครองส#วนท�องถ่ิน ที่เก่ียวข�องกับการพัฒนาท�องถ่ิน  
โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต#างๆ อันได�แก# แผนพัฒนา แผนการดําเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ#าย 
การลงนามในสัญญา การเบิกจ#ายงบประมาณ เอกสารการดําเนินโครงการ ทรัพย"สินต#างๆ มีอยู#จริงหรือไม# สภาพของ
ทรัพย"สินน้ันเป�นอย#างไร อันได�แก# ครุภัณฑ" ที่ดินและส่ิงก#อสร�าง กลุ#มผลประโยชน"ต#างๆ เพื่อตรวจดูว#าดําเนินการให�
เป�นไปตามวัตถุประสงค"และได�รับผลตามที่ตั้งไว�หรือไม#  

 

วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข�อมูล การนําข�อมูลมา
วิเคราะห" เปรียบเทียบ การค�นหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบต#อองค"กรสอบถามข�อมูลจาก
ผู�รับผิดชอบโครงการ นํามาวิเคราะห"ปQญหา สรุปผลเสนอแนะการแก�ไขปQญหา   

(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข+อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการเก็บข�อมูลจากแผนยุทธศาสตร"การพัฒนา แผนพัฒนา แผนการดําเนินการ 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ#าย เอกสารการเบิกจ#าย ภาพถ#าย ทะเบียนทรัพย"สิน เอกสารการดําเนินโครงการจาก
ผู�รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่ 
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   การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
กําหนดให�ผู�รับผิดชอบโครงการเป�นผู�รับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการ โดยผู�รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให�บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือคณะทํางาน กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได�
ตามความเหมาะสม และสรุปปQญหา-อุปสรรค ข�อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
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    ส�วนท่ี ๒ 

 
การพัฒนาวิสัยทัศน� พันธกิจ จุดมุ�งหมาย และแนวทางการพัฒนา 

  

วิสัยทัศน�การพัฒนาท+องถ่ิน 
  วิสัยทัศน" (vision) หมายถึง แนวคิดหรือสภาพการณ"ในอุดมคติ ซ่ึงเป�นจุดหมายที่ท�องถ่ินต�องการให�
เกิดข้ึนในอนาคตข�างหน�า เพราะเช่ือว#าหากสถานการณ"ดังกล#าวเกิดข้ึน ก็จะส#งผลให�เกิดคุณค#าหรือค#านิยมที่ต�องการ 
เช#น คุณภาพชีวิตของประชาชน การเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได�ที่เท#าเทียมกัน เป�นต�น วิสัยทัศน"จึงเป�น
การกําหนดภาพจากอดีต พิจารณาปQจจุบัน และมุ#งหวังถึงอนาคต เป�นการพิจารณาในอดีตที่ผ#านมาว#าท�องถ่ินมี
จุดอ#อน จุดแข็งอย#างไร และปQจจุบันท�องถ่ินมีบทบาทหน�าที่อย#างไร และในอนาคต “ท�องถ่ินต�องการเป�นอะไร และ
เป�นอย#างไร” 
 

ลักษณะของวิสัยทัศน� 
1. ต�องสะท�อนถึงสภาพการณ"หรือโฉมหน�าใหม#ของท�องถ่ินในอนาคตอย#างรอบด�านภายใต�การ

เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล�อมต#างๆ 
2. ต�องเป�นเสมือนเข็มทิศที่กําหนดทิศทางการพัฒนาของท�องถ่ิน 
3. ต�องมีความเป�นไปได�ในการที่จะบรรลุให�สําเร็จภายใต�เง่ือนใต�ศักยภาพ เง่ือนไข และข�อจํากัดที่มี

อยู# 
4. ไม#อาจบรรลุได�ด�วยการปฏิบัติงานประจําตามปกติธรรมดา 
5. ต�องไม#ใช#สภาพการณ"ในอดีตและบรรลุได�แล�วในปQจจุบัน 
6. ต�องมีลักษณะเร�าใจ ท�าทาย หรือกระตุ�นให�ผู�เก่ียวข�องทุกฝrายมุ#งมั่นที่จะดําเนินการให�สําเร็จ  

บรรลุตามวิสัยทัศน"ที่กําหนดไว� 
7. ต�องตรวจสอบและวัดผลได� เป�นข�อความที่ส้ัน กะทัดรัด จดจําง#าย 

 

วิสัยทัศน�เทศบาลตําบลห+วยกระบอก 
“ชุมชนน#าอยู# สู#การพัฒนาคุณภาพชีวิต” 

 

การกําหนดพันธกิจ 
พันธกิจหรือภารกิจหลัก (Mission) หมายถึง ขอบข#ายในการดําเนินงานของท�องถ่ินที่เก่ียวกับ

ลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ ตลอดจนบทบาทหน�าที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ#งเน�น
ดําเนินการ เพื่อให�บรรลุวิสัยทัศน"ที่กําหนด เป�นการกําหนดส่ิงที่ต�องการทําซึ่งเกิดข้ึนหลังจากที่ทราบว#าท�องถ่ิน
ต�องการทําอะไร และต�องการเป�นอะไรในอนาคต และจะปรากฏจัดเจนเมื่อมีการวิเคราะห"ศักยภาพการประเมิน
สถานการณ"การพัฒนาท�องถ่ินในปQจจุบัน ความต�องการ และความคาดหวังของทุกฝrายในท�องถ่ิน ดังน้ันการตอบ
คําถามว#า “ต�องการอะไร ต�องทําอะไร เพื่อใคร” จึงเป�นคําตอบของคําว#า “พันธกิจหรือภารกิจหลัก” 
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ประเภทของพันธกิจ 
1. พันธกิจในลักษณะที่เป�นอาณัติ (Mandate) ที่ได�รับมอบหมายจากสังคมหรือรัฐบาล ซึ่งได�แก# 

กฎระเบียบ ข�อบังคับ ที่กําหนดอํานาจหน�าที่ของท�องถ่ิน 
2. พันธกิจที่ท�องถ่ินมุ#งมั่นที่จะดําเนินการเพื่อให�บรรลุวิสัยทัศน"ที่กําหนดไว� และแสดงถึงความเข�าใจ

เรื่องงานที่ต�องดําเนินการ 
 

ลักษณะของพันธกิจหรือภารกิจหลัก 
1. ต�องสอดคล�องกับนโยบาย กฎ ระเบียบที่มีอยู# ไม#ขัดแย�งกับบทบาทหน�าที่ และความรับผิดชอบ

ตามกฎหมาย 
2. ต�องระบุถึงบทบาทหน�าที่ที่จําเป�นให�บรรลุวิสัยทัศน"ได�อย#างครอบคลุมทุกด�าน และมีความเป�นไป

ได�ในทางปฏิบัติ 
3. ต�องสะท�อนถึงคุณค#าหลักหรือขอบเขตกิจกรรมที่มุ#งเน�นเป�นพิเศษ 
4. ต�องสนับสนุนและนําไปสู#การบรรลุวิสัยทัศน"ที่กําหนดไว� 

 

พันธกิจของเทศบาลตําบลห+วยกระบอก 
1. จัดให�มีและบํารุงรักษาทางบกและทางระบายนํ้า 
2. รักษาความสะอาดถนน ทางเท�า กําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
3. ปNองกันและระงับโรคติดต#อ 
4. ให�มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ#อนและออกกําลังกาย 

 

จุดหมายเพื่อการพัฒนา 
จุดมุ#งหมายเพื่อการพัฒนา หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรค#าแห#งการดําเนินงาน

ทั้งในด�านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล�อมของท�องถ่ิน ที่จะก#อให�เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล�องกับ
วิสัยทัศน"และภารกิจหลักที่กําหนดไว� 

 

ลักษณะของจุดมุ�งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ต�องระบุขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่สนับสนุนและนําไปสู#ภารกิจหลัก และบรรลุ

วิสัยทัศน"ได�อย#างครอบคลุมรอบด�าน กิจกรรมน้ันต�องให�เกิดดุลยภาพหรือสมดุลระหว#างการพัฒนาวัตถุกับจิตใจ การ
พัฒนาภาคพาณิชยกรรม ฯลฯ หลักคิดสําคัญที่ใช�พิจารณาว#าสภาวะใดก็คือสภาวะที่ได�ดุล ก็คือการพิจารณา
ผลกระทบสภาวะที่ได�ดุลน้ัน คือ สภาวะที่การเจริญเติบโตของกิจกรรมหน่ึงไม#ไปบ่ันทอนความเจริญเติบโตของอีก
กิจกรรมหน่ึง 

2. ต�องคํานึงถึงการเสริมสร�างคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในระดับความอยู#รอดข้ันพื้นฐาน และ
ระดับที่จําเป�นต#อการยกระดับความเป�นอยู#ให�สูงข้ึน เช#น การศึกษา รายได�ต#อครอบครัว สุขภาพจิต สุขภาพกาย และ
สุขอนามัยของชุมชน 

3. กิจกรรมน้ันต�องมุ#งอนุรักษ"ทรัพยากรธรรมชาติควบคู#กับกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจที่เกิด
อรรถประโยชน"สูงสุด การนํากลับมาใช�ใหม# (Recycle) 

4. ต�องยึดหลัก “การพึ่งตนเอง” ใช�ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่มีอยู#ในท�องถ่ินให�เกิดประสิทธิภาพ  
เอ้ืออํานวยให�ประชาชนสามารถใช�กระบวนการผลิต เพื่อหล#อเล้ียงชีวิตและนํามาซ่ึงอาชีพรายได�เล้ียงตนเอง 
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5. ต�องเป�นการพัฒนาที่ส#งผลถึงคนรุ#นต#อไปด�วย มิใช#คํานึงถึงเพียงแต#ความเจริญที่เกิดข้ึนแก#คน
ปQจจุบันเท#าน้ัน 

 

จุดมุ�งหมายการพัฒนาของเทศบาล 
1. การคมนาคมสะดวก การระบายนํ้าดีข้ึน 
2. ชุมชนมีความสะอาด เรียบร�อย 
3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีปราศจากโรค 
4. สถานที่พักผ#อนและออกกําลังกายเพิ่มข้ึน 
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    ส�วนท่ี 3 
 

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลตําบลห+วยกระบอก 
 

     การดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลห�วยกระบอก ประจําปO
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)  ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว#าด�วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค"กรปกครองส#วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 
๖  ข�อ ๒๙  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน จะต�องดําเนินการ   

(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินต#อ

ผู�บริหารท�องถ่ิน เพื่อให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต#อสภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน พร�อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในที่เปJดเผยภายในสิบห�าวันนับแต#วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล#าว และต�องปJดประกาศไว�เป�นระยะเวลาไม#น�อยกว#าสามสิบวันโดยอย#างน�อยปOละ
หน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปO   

ดังน้ัน เพื่อให�การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลห�วยกระบอก เป�นไปด�วย
ความถูกต�องตามระเบียบดังกล#าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลห�วยกระบอก จึงได�
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลห�วยกระบอก ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ข้ึน   
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว#าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค"กรปกครองส#วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ และที่แก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข�อ 28  กําหนดให�นายกเทศมนตรีแต#งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  ประกอบด�วย 

1. สมาชิกสภาท�องถ่ินที่สภาท�องถ่ินคัดเลือก    จํานวนสามคน 
2. ผู�แทนประชาคมท�องถ่ินที่ประชาชนท�องถ่ินคัดเลือก    จํานวนสองคน 
3. ผู�แทนหน#วยงานที่เก่ียวข�องที่ผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือก   จํานวนสองคน 
4. หัวหน�าส#วนการบริหารที่คัดเลือกเอง     จํานวนสองคน 
5. ผู�ทรงคุณวุฒิที่ผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือก    จํานวนสองคน 

(โดยมีวาระอยู#ในตําแหน#งคราวละส่ีปO และมีอํานาจหน�าที่ ดังน้ี) 
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน

ต#อผู�บริหารท�องถ่ิน เพื่อให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต#อสภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาท�องถ่ิน พร�อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินให�
ประชาชนในท�องถ่ินทราบในที่เปJดเผยภายในสิบห�าวันนับแต#วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล#าว และต�องปJดประกาศไว�เป�นระยะเวลาไม#น�อยกว#าสามสิบวันโดยอย#าง
น�อยปOละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปO 

4. แต#งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช#วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลห�วยกระบอก ได�รับการแต#งตั้งจาก
นายกเทศมนตรีตําบลห�วยกระบอก ตามคําส่ังที่ 125/2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการ
ประกอบด�วย 
 

1. นายศักดา  ศิริทองเกษตร สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
  2. นายสุรสิทธ์ิ  ขลุ#ยศรีตระกูล สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
  3. นายธีรศักด์ิ  ชีววิญxู  สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
   4. นายดนพ  วงศ"สัมพันธ"เวช ผู�แทนประชาคม   กรรมการ 
  5. นางพรรณทิพย" บุญสร�าง ผู�แทนประชาคม   กรรมการ 
  6. นายสัญญา  อ่ิมลา  ผู�แทนหน#วยงานที่เก่ียวข�องกรรมการ 

7. นายชาญศิลปy  ภู#เจริญ  ผู�แทนหน#วยงานที่เก่ียวข�องกรรมการ 
  8. นายณัฐสันต"  อุตสาสาร หน.สํานักปลัด    กรรมการ 
   9. นายชัยวัฒน"  จรูญธวัชชัย หน.ฝrายอํานวยการ   กรรมการ 

10. นายประหยัด สังฆคุณ  ผู�ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
11. นางวราพร  ขลุ#ยศรีตระกูล ผู�ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 

โดยมีนายณัฐสันต"  อุตสาสาร เป�นประธานคณะกรรมการฯ และนายชัยวัฒน"  จรูญธวัชชัย เป�น
เลขานุการคณะกรรมการฯ   

 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลห+วยกระบอก  
�  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีปO (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) รวมทั้งที่เปล่ียนแปลง 

และเพิ่มเติม และติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
1. ดําเนินการตรวจสอบในระหว#างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด

ในพื้นที่ขององค"กรปกครองส#วนท�องถ่ินประจําปOงบประมาณน้ันว#าสามารถเป�นไปตามเปNาหมายที่ตั้งไว�หรือไม# 
2. สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
3. เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปOที่ผ#านมาละปOปQจจุบัน 
4. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได�จากการติดตามและประเมินผล 
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การกํากับการจัดทําแผนพัฒนา 
ของเทศบาลตําบลห+วยกระบอก อําเภอบ+านโปSง  จังหวัดราชบุรี 

 

ประเด็นการประเมิน มี 
การ

ดําเนินงาน 

ไม�มี 
การ

ดําเนินงาน 
ส�วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท+องถ่ิน   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  
3. มีการจัดประชุมอย#างต#อเน่ืองสมํ่าเสมอ �  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประชาคมท�องถ่ินพิจารณาร#างแผน
ยุทธศาสตร"การพัฒนา 

�  

ส�วนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท+องถ่ิน   
7. มีการรวบรวมข�อมูลและปQญหาสําคัญของท�องถ่ินมาจัดทําฐานข�อมูล �  
8. มีการเปJดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส#วนร#วมในการจัดทําแผน �  
9. มีการวิเคราะห"ศักยภาพของท�องถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนา
ท�องถ่ิน 

�  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศน"และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินที่สอดคล�อง �  
11. มีการกําหนดวิสัยทัศน"และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินที่สอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร"จังหวัด 

�  

12. มีการกําหนดจุดมุ#งหมายเพื่อการพัฒนาท�องถ่ินที่ยั่งยืน �  
13. มีการกําหนดเปNาหมายการพัฒนาท�องถ่ิน �  
14. มีการกําหนดยุทธศาสตร"การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา �  
15. มีการกําหนดยุทธศาสตร"ที่สอดคล�องกับยุทธศาสตร"ของจังหวัด �  
16. มีการอนุมัติและประกาศใช�แผนยุทธศาสตร"การพัฒนา �  
17. มีการจัดทําบัญชีกลุ#มโครงการในแผนยุทธศาสตร" �  
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร" �  
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลห+วยกระบอก ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร+างพื้นฐาน  
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตั้งไว+ 

งบประมาณ 
ที่ใช+ 

ช�วงเวลาที่
ดําเนินการ 

หน�วยดําเนินการ หมายเหตุ 

1. โครงการรณรงค"ลดอุบัติเหตุช#วง
เทศกาลต#างๆ 

20,000 5,830 ธันวาคม 2561 – 
เมษายน 2562 

สํานักปลัด  

2. โครงการก#อสร�างถนนลูกรังบดอัด 
บริเวณข�างโรงปุ�ยกํานัน 

347,800 - กันยายน 2562 กองช#าง กันเงินรายจ#าย กรณีก#อหนี้ผูกพัน 
จํานวน 347,800 บาท 

3. โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร�อม
ทางเดินเท�า บริเวณถนนเลียบริม
ห�วยกระบอก 

750,000 - กันยายน 2562 กองช#าง กันเงินรายจ#าย กรณีไม#ก#อหนี้
ผูกพัน จาํนวน 750,000 บาท 

4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟQลท"
ติกคอนกรีต บริเวณถนนเลียบ
ด�านข�างสํานักงานเทศบาลตําบลห�วย
กระบอก 

431,000 409,000 กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2562 

กองช#าง  
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ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม  
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตั้งไว+ 

งบประมาณ 
ที่ใช+ 

ช�วงเวลาที่
ดําเนินการ 

หน�วยดําเนินการ หมายเหตุ 

1. ค#าจ�างเหมาจัดการขยะมูลฝอย 
 

400,000 255,026 ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

กองสาธารณสุข กันเงินรายจ#าย กรณีก#อหนี้ผูกพัน 
จํานวน 95,374 บาท 

2. โครงการรณรงค"ลดปQญหาภาวะโรค
ร�อน 

5,000 1,375 กรกฎาคม 2562 กองสาธารณสุข  

3. โครงการส#งเสริมการมีส#วนร#วมคัด
แยกขยะขององค"กร 

8,000 8,000 กุมภาพันธ" 2562 กองสาธารณสุข  
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ยุทธศาสตร�การพัฒนาเศรษฐกิจและความเข+มแข็งของชุมชน  
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตั้งไว+ 

งบประมาณ 
ที่ใช+ 

ช�วงเวลาที่
ดําเนินการ 

หน�วยดําเนินการ หมายเหตุ 

1. โครงการจัดทําแผนชุมชน 
 

10,000 390 มกราคม 2562 สํานักปลัด  

2. โครงการเผยแพร#ความรู�เศรษฐกิจ
พอเพียง 

30,000 12,975 กรกฎาคม 2562 สํานักปลัด  

3. โครงการล�อมรั้วเยาวชนต�านภัยยา
เสพติด 

10,000 780 กรกฎาคม 2562 สํานักปลัด  

4. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อสร�างเศรษฐกิจชุมชน 

500,000 628,150 ธันวาคม 2562 สํานักปลัด โอนเพิ่ม 180,000 บาท 
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ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมท+องถิ่น    
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตั้งไว+ 

งบประมาณ 
ที่ใช+ 

ช�วงเวลาที่
ดําเนินการ 

หน�วยดําเนินการ หมายเหตุ 

1. โครงการส#งเสริมการท#องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

30,000 3,890 พฤษภาคม – 
กันยายน 2562 

สํานักปลัด  

2. โครงการสนับสนุนค#าใช�จ#ายในการ
บริหารสถานศึกษา (ศพด.) 

425,150 429,150 ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

กองการศึกษา โอนเพิ่ม 4,000 บาท 

3. ค#าอาหารเสริม (นม) 
 

638,059 450,667.98 ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

กองการศึกษา กันเงินรายจ#าย กรณีก#อหนี้ผูกพัน 
จํานวน 104,025.60 บาท 

4. โครงการสนับสนุนค#าใช�จ#ายในการ
บริหารสถานศึกษา (รร.) 

1,112,000 1,134,000 ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

กองการศึกษา โอนเพิ่ม 22,000 บาท 

5. โครงการจัดงานวันเด็กแห#งชาติ 
 

60,000 47,380 มกราคม 2562 กองการศึกษา  

6. โครงการส#งเสริมการอ#าน 
 

20,000 500 กรกฎาคม 2562 กองการศึกษา  

7. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา - - กันยายน 2562 กองการศึกษา โอนตั้งจ#ายรายการใหม# จาํนวน 
330,000 บาท, กันเงินรายจ#าย 
กรณีไม#ก#อหนี้ผูกพัน จํานวน 
330,000 บาท 

8. โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาและ
วันสําคัญต#างๆ 

20,000 2,000 ตุลาคม 2561 กองการศึกษา  

9. โครงการจัดงานประเพณีแห#เทียน
พรรษา 

20,000 1,900 กรกฎาคม 2562 กองการศึกษา  

10. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ�าอยู#หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

80,000 15,250 กรกฎาคม 2562 กองการศึกษา  
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ลําดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตั้งไว+ 

งบประมาณ 
ที่ใช+ 

ช�วงเวลาที่
ดําเนินการ 

หน�วยดําเนินการ หมายเหตุ 

11. โครงการประเพณีไหว�เจ�าพ#อสาม
ภูเขา 

- 1,680 มีนาคม 2562 กองการศึกษา โอนตั้งจ#ายรายการใหม# จาํนวน 
20,000 บาท 
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ยุทธศาสตร�การส�งเสริมคุณภาพและคุณภาพชีวิต  
 

ลําดับ
ที่  

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตั้งไว+  

งบประมาณ 
ที่ ใช+  

ช�วงเวลาที่
ดําเนินการ 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1. โครงการรณรงค"ควบคุมและ
ปNองกันโรคไข�เ ลือดออก 

5,000 1,375 กรกฎาคม 2562 กองสาธารณสุข  

2. โครงการรณรงค"ควบคุมและ
ปNองกันโรคเอดส"  

10,000 825 กรกฎาคม 2562 กองสาธารณสุข  

3. โครงการสัตว"ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากพิษสุ นัขบ�า  

17,000 6,990 มีนาคม 2562 กองสาธารณสุข  

4. โครงการสํารวจข�อมูลจํานวน
สัตว"และขึ้นทะเบียนสัตว"  

3,300 1,920 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุข  

5. เบี้ย ยัง ชีพผู� สูงอายุ  
 

2,356,800 2,315,700 ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

สํานักปลัด  

6. เบี้ย ยัง ชีพคนพิการ 
 

470,400 395,200 ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

สํานักปลัด  
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ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตั้งไว+ 

งบประมาณ 
ที่ใช+ 

ช�วงเวลาที่
ดําเนินการ 

หน�วยดําเนินการ หมายเหตุ 

1. โครงการปรับปรุงอาคาร 125 ปO 
 

- 113,000 สิงหาคม – 
กันยายน 2562 

สํานักปลัด โอนตั้งจ#ายรายการใหม# จาํนวน 
113,000 บาท 

2. โครงการจัดทําและปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย"สิน 

100,000 36,000 กุมภาพันธ" – 
มีนาคม 2562 

กองคลัง  

3. โครงการฝ�กอบรมดับเพลิงเบื้องต�น 
 

20,000 10,890 มีนาคม 2562 สํานักปลัด  

4. โครงการฝ�กอบรมให�ความรู�ในการใช�
เครื่องดับเพลิงและก�าซหุงต�ม 

20,000 3,600 เมษายน 2562 สํานักปลัด  
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บัญชีครุภัณฑ� 
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตั้งไว+ 

งบประมาณ 
ที่ใช+ 

ช�วงเวลาที่
ดําเนินการ 

หน�วยดําเนินการ หมายเหตุ 

1. เครื่องทําลายเอกสาร 
 

- 19,000 กันยายน 2562 สํานักปลัด โอนตั้งจ#ายรายการใหม# จาํนวน 
28,000 บาท 

2. เครื่องปรับอากาศ 
 

- 97,200 เมษายน 2562 สํานักปลัด โอนตั้งจ#ายรายการใหม# จาํนวน 
97,200 บาท 

3. โต�ะทํางานพร�อมเก�าอี้สํานักงาน 
 

- 28,200 เมษายน 2562 สํานักปลัด โอนตั้งจ#ายรายการใหม# จาํนวน 
28,200 บาท 

4. เครื่องคอมพิวเตอร" สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาด
ไม#น�อยกว#า 19 นิ้ว) 

- 30,000 มิถุนายน 2562 กองคลัง โอนตั้งจ#ายรายการใหม# จาํนวน 
30,000 บาท 

5. เครื่องเล#นเด็ก 
 

100,000 87,000 กันยายน 2562 กองการศึกษา  

6. เครื่องคอมพิวเตอร"พร�อมเครื่องปริ้น
เลเซอร" 

24,600 24,600 มิถุนายน 2562 กองสาธารณสุข  

7. เครื่องตัดหญ�า แบบข�อแช็ง 
 

19,000 18,400 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุข  

8. โต�ะคอมพิวเตอร"พร�อมเก�าอี้ 
 

6,000 6,000 สิงหาคม 2562 กองช#าง  

9. เครื่องคอมพิวเตอร" 
 

30,000 30,000 สิงหาคม 2562 กองช#าง  

10. ตู�เชื่อมไฟฟNา 
 

18,000 18,000 สิงหาคม 2562 กองช#าง  
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    ส�วนท่ี 4 
 

การผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท+องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว#าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค"กรปกครองส#วนท�องถิ่น 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ และที่แก� ไขเพิ่ม เติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561 หมวด 6 ข�อ 29 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด#วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ�อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค"กรปกครองส#วนท�องถิ่น ตามรายละเอียดเค�าโครง
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ในส#วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล ซึ่งให�ใช�แนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ดําเนินการให�คะแนนตามเกณฑ"ที่กําหนดไว�   
   เทศบาลตําบลห�วยกระบอก ได�จัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) และได�
ประกาศใช�เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด#วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ�อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องค"กรปกครองส#วนท�องถิ่น ที่กําหนดให�คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินดําเนินการให�
คะแนนตามเกณฑ"ที่กําหนดไว� ซ่ึงเป�นส#วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให�แล�ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต#วันที่ประกาศใช�งบประมาณรายจ#าย  

ดังน้ัน เพ่ือให�การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน (ในการให�คะแนนการจัดทํา
แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เป�นไปด�วยความถูกต�องและมีประสิทธิภาพ จึงได�ดําเนินการวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาท�องถ่ิน โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร� 
เพื่อความสอดคล+องแผนพัฒนาท+องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท+องถ่ิน 

 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได+ 
๑. ข+อมูลสภาพทั่วไปและข+อมูลพื้นฐานขององค�กรปกครองส�วนท+องถ่ิน ๒๐ 17.56 
๒. การวิเคราะห�สภาวการณ�และศักยภาพ 20 17.13 
๓. ยุทธศาสตร� ประกอบด+วย ๖0 53.70 
   ๓.๑ ยทุธศาสตร"ขององค"กรปกครองส#วนท�องถ่ิน (10) 9 
   ๓.๒ ยทุธศาสตร"ขององค"กรปกครองส#วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด (10) 9.14 
   ๓.๓ ยทุธศาสตร"จังหวัด (10) 9.14 
   ๓.๔ วิสัยทัศน" (5) 4.14 
   ๓.๕ กลยุทธ" (5) 4.28 
   ๓.๖ เปNาประสงค"ของแต#ละประเด็นกลยุทธ" (5) 4.43 
   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร" (5) 4.43 
   ๓.๘ แผนงาน (5) 4.43 
   ๓.๙ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร"ในภาพรวม (5) 4.71 

รวมคะแนน ๑๐๐ 88.39 
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แยกรายละเอียดได�ดังน้ี 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนที่ได+ 

๑. ข+อมูลสภาพ
ทั่วไปและข+อมูล
พื้นฐานขององค�กร
ปกครองส�วน
ท+องถ่ิน 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังน้ี 
(๑) ข�อมูลเก่ียวกับด�านกายภาพ เช#น ที่ตั้งของหมู#บ�าน/
ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล#งนํ้า ลักษณะของไม�/ปrาไม� 
ฯลฯ ด�านการเมือง/การปกครอง เช#น เขตการปกครอง การ
เลือกต้ัง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 
2.71 

(๒) ข�อมูลเก่ียวกับด�านการเมือง/การปกครอง เช#น เขตการ
ปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช#น ข�อมูลเก่ียวกับ
จํานวนประชากร และช#วงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 2 

(๓) ข�อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช#น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค"เคราะห" 
ฯลฯ 

(๒) 1.86 

(๔) ข�อมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เช#น การคมนาคม
ขนส#ง การไฟฟNา การประปา โทรศัพท" ฯลฯ 

(๒) 1.57 

(๕) ข�อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช#น การเกษตร การ
ประมง การประศุสัตว" การบริการ การท#องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย"/กลุ#มอาชีพแรงงาน ฯลฯ 

(๒) 1.71 

(๖) ข�อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช#น การนับ
ถือศาสนาประเพณีและงานประจําปO ภูมิปQญญาท�องถ่ิน 
ภาษาถ่ิน สินค�าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) 1.86 

(๗) ข�อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช#น นํ้า ปrาไม� ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 1.71 

(๘) การสํารวจและจัดเก็บข�อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา
ท�องถ่ินหรือการใช�ข�อมูล จปฐ. 

(๒) 1.71 

(๙) การประชุมประชาคมท�องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมท�องถ่ินโดยใช�กระบวนการร#วม
คิด ร#วมทํา ร#วมตัดสินใจ ร#วมตรวจสอบ ร#วมรับประโยชน" 
ร#วมแก�ไขปQญหา ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู� เพ่ือแก�ไข
ปQญหาสําหรับการพัฒนาท�องถ่ินตามอํานาจหน�าที่ของ
องค"กรปกครองส#วนท�องถ่ิน 

(๓) 2.43 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนที่ได+ 

๒. การวิเคราะห�
สภาวการณ�และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังน้ี 
(๑) การวิเคราะห"ที่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล�อง
ยุทธศาสตร"จังหวัด ยุทธศาสตร"การพัฒนาขององค"กร
ปกครองส#วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร"ขององค"กร
ปกครองส#วนท�องถ่ิน นโยบายของผู�บริหารท�องถ่ิน รวมถึง
ความเช่ืองโยงแผนยุทธศาสตร"ชาติ ๒๐ ปO แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

20 
(5) 

 
4.14 

(๒) การวิเคราะห"การใช�ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช�ผลของการบังคับใช� สภาพการณ"ที่เกิดข้ึนต#อ
การพัฒนาท�องถ่ิน 

(3) 2.71 

(๓) การวิเคราะห"ทางสังคม เช#น ด�านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปQญหายาเสพติด  
เทคโนโยลี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปQญญาท�องถ่ิน 
เป�นต�น 

 (3) 2.71 

(๔) การวิเคราะห"ทางเศรษฐกิจ ข�อมูลด�านรายได�ครัวเรือน 
การส#งเสริมอาชีพ กลุ#มอาชีพ กลุ#มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ#มต#างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป�นอยู#
ทั่วไป เป�นต�น 

(3) 2.71 

(๕) การวิเคราะห"ส่ิงแวดล�อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต#างๆ 
ทางภูมิศาสตร" กระบวนการหรือส่ิงที่เกิดข้ึน การประดิษฐ"ที่
มีผลต#อส่ิงแวดล�อมและการพัฒนา 

(3) 2.43 

(๖) ผลการวิเคราะห"ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปQจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท�องถ่ิน ด�วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส#งผลต#อการ
ดําเนินงานได�แก# S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ#อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(3) 2.43 

๓. ยุทธศาสตร� 
๓.๑ ยุทธศาสตร"
ขององค"กรปกครอง
ส#วนท�องถ่ิน 
 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังน้ี 
สอดคล�องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล�อมของท�องถ่ิน 
ประเด็นปQญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล�องกับยุทธศาสตร"ขององค"กรปกครองส#วนท�องถ่ิน 
และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร"ชาติ ๒๐ ปO 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ และ Thailand 
๔.๐  

๖0 
(๑๐) 

 
9 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนที่ได+ 
๓.๒ ยุทธศาสตร"ของ
องค"กรปกครองส#วน
ท�องถ่ินในเขตจังหวัด 
 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร"
จังหวัด 
 
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน" 
 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ" 
 
 
 
๓.๖ เปNาประสงค"ของ
แต#ละประเด็นกลยุทธ" 
 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร"
(Positioning) 
 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
 

สอดคล�องและเช่ืองโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล�อมของท�องถ่ิน และยุทธศาสตร"จังหวัด และ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร"ชาติ ๒๐ ปO 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ และ Thailand 
๔.๐ 

(๑๐) 9.14 

สอดคล�องกับยุทธศาสตร"พัฒนากลุ#มจังหวัด ยุทธศาสตร"
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ แผนการ
บริหารราชกาลแผ#นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร" คสช. และ
นโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร"ชาติ ๒๐ 
ปO และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 9.14 

วิสัยทัศน" ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานะที่องค"กรปกครอง
ส#วนท�องถ่ินต�องการจะเป�นหรือบรรลุถึงอนาคตอย#าง
ชัดเจน สอดคล�องกับโอกาสและศักยภาพที่เป�น
ลักษณะเฉพาะองค"กรปกครองส#วนท�องถ่ิน และสัมพันธ"
กับโครงการพัฒนาท�องถ่ิน 

(๕) 4.14 

แสดงให�เห็นช#องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงที่ต�องทํา
ตามอํานาจหน�าที่ขององค"กรปกครองส#วนท�องถ่ินที่จะ
นําไปสู#การบรรลุวิสัยทัศน" หรือแสดงให�เห็นถึงความ
ชัดเจนในส่ิงที่จะดําเนินการให�บรรลุวิสัยทัศน"น้ัน 

(๕) 4.28 

เปNาประสงค"ของแต#ละประเด็นกลยุทธ"มีความสอดคล�อง
และสนับสนุนต#อกลยุทธ"ที่จะเกิดข้ึน มุ#งหมายส่ิงหน่ึงส่ิง
ใดที่ชัดเจน 

(๕) 4.43 

ความมุ#งม่ันอันแน#วแน#ในการวางแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
เพ่ือให�บรรลุวิสัยทัศน"ขององค"กรปกครองส#วนท�องถ่ิน 
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะนําไปสู#ผลสําเร็จ
ทางยุทธศาสตร"  

(๕) 4.43 

แผนงานหรือจุดมุ#งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
กําหนดจุดมุ#งหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่
เกิดจากเปNาประสงค" ตัวช้ีวัด ค#าเปNาหมาย กลยุทธ" 
จุดยืนทางยุทธศาสตร"ขององค"กรปกครองส#วนท�องถ่ินที่
มีความชัดเจน นําไปสู#การจัดทําโครงการพัฒนาท�องถ่ิน
ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเช่ือง
โยงดังกล#าว 

(๕) 4.43 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนที่ได+ 
๓.๙ ความเช่ืองโยงของ
ยุทธศาสตร"ในภาพรวม 
 

ความเช่ืองโยงองค"รวมที่นําไปสู#การพัฒนาท�องถ่ินที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร"ชาติ ๒๐ ปO 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ#ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร"การพัฒนาของ
องค"กรปกครองส#วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร"ขององค"กรปกครองส#วนท�องถ่ิน 

(๕) 4.71 

รวมคะแนน ๑๐๐ 88.39 
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การติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล+องแผนพัฒนาท+องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท+องถ่ิน 

 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได+ 
๑. การสรุปสถานการณ�การพัฒนา   ๑๐ 9 
๒. การประเมินผลการนําแผนพฒันาท+องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 8.86 
๓. การประเมินผลการนําแผนพฒันาท+องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 8.43 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร�การพัฒนา ๑๐ 8.43 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด+วย  ๖๐ 53.58 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  (๕) 4.57 
   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค"สอดคล�องกับโครงการ  (๕) 4.43 
   ๕.๓ เปNาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน�าไปสู#การต้ังงบประมาณ
ได�ถูกต�อง 

(๕) 4.43 

   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร"ชาติ 20 ปO (๕) 4.29 
   ๕.๕ เปNาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ 

(๕) 4.43 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล�องกับ Thailand 4.0 (๕) 4.29 
   ๕.๗ โครงการสอดคล�องกับยุทธศาสตร"จังหวัด (๕) 4.57 
   ๕.๘ โครงการแก�ไขปQญหาความยากจนหรือการเสริมสร�างให�ประเทศชาติมั่นคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต�หลักประชารัฐ 

(๕) 4.43 

   ๕.9 งบประมาณมีความสอดคล�องกับเปNาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 4.57 
   ๕.10 มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 4.71 
   ๕.๑1 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล�องกับวัตถุประสงค"และผลที่คาด
ว#าจะได�รับ 

(๕) 4.29 

   ๕.๑2 ผลที่คาดว#าจะได�รับ สอดคล�องกับวัตถุประสงค" (๕) 4.57 
รวมคะแนน ๑๐๐ 88.30 
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แยกรายละเอียดได�ดังน้ี 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ได+ 

๑. สรุปสถานการณ�
การพัฒนา 

เป�นการวิเคราะห"กรอบการจัดทํายุทธศาสตร"ขององค"กร
ปกครองส#วนท�องถ่ิน (ใช�การวิเคราะห" SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปQจจัยและสถานการณ"การ
เปล่ียนแปลงที่มีผลต#อการพัฒนา อย#างน�อยต�อง
ประกอบด�วยการวิเคราะห"ศักยภาพด�านเศรษฐกิจ, ด�าน
สังคม, ด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม) 

๑๐ 9 

๒. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาท+องถ่ิน
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช�ตัวเลขต#างๆ เพื่อนํามาใช�วัดผล
ในเชิงปริมาณ เช#น การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม 
งานต#างๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองว#าเป�นไปตามที่
ตั้งเปNาหมายเอาไว�หรือไม# จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่
ได�กําหนดไว�เท#าไหร# จํานวนที่ไม#สามารถดําเนินการได�มี
จํานวนเท#าไหร# สามารถอธิบายได�ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท�องถ่ินตามอํานาจหน�าที่ที่
ได�กําหนดไว�  
2) วิเคราะห"ผลกระทบ/ส่ิงที่กระทบ (Impact) โครงการ
ที่ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

๑๐ 8.86 

๓. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาท+องถ่ิน
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนําเอาเทคนิคต#างๆ มาใช�เพ่ือวัดว#า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต#างๆ ที่ดําเนินการใน
พ้ืนที่น้ันๆ ตรงต#อความต�องการของประชาชนหรือไม#
และเป�นไปตามอํานาจหน�าที่หรือไม# ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม# ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ" การดําเนินการต#างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต�อง คงทน ถาวร สามารถใช�การ
ได�ตามวัตถุประสงค"หรือไม# ซึ่งเป�นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค"และเปNาหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได�รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส#วนราชการหรือหน#วยงาน  
2) วิเคราะห"ผลกระทบ/ส่ิงที่กระทบ (Impact) โครงการ
ที่ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 8.43 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม  คะแนน  
ที่ได+   

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร�การพัฒนา 

1) วิเคราะห"แผนงาน งาน ที่เกิดจากด�านต#างๆ มีความ
สอดคล�องกับยุทธศาสตร"ขององค"กรปกครองส#วน
ท�องถ่ินในมิติต#างๆ จนนําไปสู#การจัดท�าโครงการพัฒนา
ท�องถ่ินโดยใช� SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูร
ณาการ (Integration) กับองค"กรปกครองส#วนท�องถ่ินที่
มีพื้นที่ติดต#อกัน  
2) วิเคราะห"แผนงาน งาน ที่เกิดจากด�านต#างๆ ที่
สอดคล�องกับการแก�ไขปQญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10 8.43 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
 
๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค" 
สอดคล�องกับโครงการ 
 
 
๕.๓ เปNาหมาย 
(ผลผลิต ของโครงการ) 
มีความชัดเจนนําไปสู#
การตั้งงบประมาณได�
ถูกต�อง 
 
 
 
๕.๔โครงการมีความ
สอดคล�องกับแผน
ยุทธศาสตร" 20 ปO 
 
 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังน้ี 
เป�นโครงการที่มีวัตถุประสงค"สนองต#อแผนยุทธศาสตร"
การพัฒนาขององค"กรปกครองส#วนท�องถ่ินและ
ดําเนินการเพ่ือให�การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน"ของ
องค"กรปกครองส#วนท�องถ่ินที่กําหนดไว� ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ#งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ#านแล�วเข�าใจได�ว#า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
4.57 

มีวัตถุประสงค"ชัดเจน (clear objective) โครงการต�อง
กําหนด วัตถุประสงค"สอดคล�องกับความเป�นมาของ
โครงการ สอดคล�องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดําเนินงานต�องสอดคล�องกับวัตถุประสงค" มีความเป�นไป
ได�ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 4.43 

สภาพที่อยากให�เกิดข้ึนในอนาคตเป�นทิศทางที่ต�องไปให�
ถึงเปNาหมายต�องชัดเจน สามารถระบุจํานวนเท#าไร 
กลุ#มเปNาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย#างไร กลุ#มเปNาหมาย 
พ้ืนที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน อธิบายให�
ชัดเจนว#าโครงการน้ีจะทําที่ไหน เริ่มต�นในช#วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ#มเปNาหมายของโครงการ 
หากกลุ#มเปNาหมายมีหลายกลุ#มให�บอกชัดลงไปว#าใครคือ
กลุ#มเปNาหมายหลัก ใครคือกลุ#มเปNาหมายรอง 

(๕) 4.43 

โครงการสอดคล�องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร�าง
ความสามารถใน การแข#งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร�าง
ศักยภาพคน (4) การสร�างโอกาส ความเสมอภาค และเท#า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เป�นมิตรต#อส่ิงแวดล�อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให�เกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 

(๕) 4.29 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม  คะแนน  
ที่ได+   

๕.๕ เปNาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล�องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห#งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๖ โครงการมีความ 
สอดคล�องกับ 
Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร"จังหวัด 
 
 

โครงการมีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห#งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป�นศูนย"กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน"ภายใต�ยุทธศาสตร"ชาติ 20 ปO (4) ยึด
เปNาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นําไปสู#การปฏิบัติให�เกิดผลสัมฤทธ์ิอย#างจริงจังใน 5 ปOที่
ต#อยอดไปสู#ผลสัมฤทธ์ิที่เป�นเปNาหมายระยะยาว ภายใต�
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข#งขันและการหลุดพ�นกับดักรายได�ปานกลางสู#รายได�
สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช#วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร�างสังคมสูงวัยอย#างมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม (4) การรองรับการ
เช่ือมโยงภูมิภาคและความเป�นเมือง (5) การสร�างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย#างเป�นมิตรกับ
ส่ิงแวดล�อม (6) การบริหารราชการแผ#นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕) 4.43 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล�องกับการปรับเปล่ียน
โครงสร�างเศรษฐกิจไปสู# Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด�วยนวัตกรรม ทําน�อย ได�
มาก เช#น (1) เปล่ียนจากการผลิตสินค�าโภคภัณฑ"ไปสู#
สินค�าเชิงนวัตกรรม (2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือน
ประเทศด�วยภาคอุตสาหกรรมไปสู#การขับเคล่ือนด�วย
เทคโนโลยี ความคิดสร�างสรรค" และนวัตกรรม (3) 
เปล่ียนจากการเน�นภาคการผลิตสินค�าไปสู#การเน�นภาค
บริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด�วยวิทยาการ 
ความคิดสร�างสรรค" นวัตกรรม วิทยาศาสตร" เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แล�วต#อยอดความได�เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช#น ด�านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 4.29 

โครงการพัฒนาท�องถ่ินมีความสอดคล�องกับห�วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได�กําหนดขึ้น เพ่ือขับเคล่ือนการ
พัฒนาท�องถิ่นเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึง
ไม#สามารถแยกส#วนใดส#วนหน่ึงออกจากกันได� นอกจากน้ี
โครงการพัฒนาท�องถ่ินต�องเป�นโครงการเชื่อมต#อหรือเดินทาง
ไปด�วยกันกับยุทธศาสตร"จังหวัดท่ีได�กําหนดขึ้นท่ีเป�นปQจจุบัน 

(๕) 4.57 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม  คะแนน  
ที่ได+   

๕.๘ โครงการแก�ไข
ปQญหาความยากจน
หรือการเสริมสร�างให�
ประเทศชาติ มั่นคง มั่ง
ค่ัง ย่ังยืน ภายใต�หลัก
ประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณ มี
ความสอดคล�องกับ
เปNาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
 
 
๕.๑๐ มีมีการประมาณ
การราคาถูกต�องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 
๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคล�องกับ
วัตถุประสงค"และผลที่
คาดว#าจะได�รับ 
 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว#าจะ
ได�รับสอดคล�องกับ
วัตถุประสงค" 

เป�นโครงการที่ดําเนินการภายใต�พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดําเนินการเองหรือร#วมดําเนินการ เป�น
โครงการต#อยอดและขยายได� เป�นโครงการที่ประชาชน
ต�องการเพ่ือให�เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให�
ท�องถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป�นท�องถ่ินที่พัฒนา
แล�วด�วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(๕) 4.43 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต�องคํานึงถึงหลักสําคัญ 
5 ประการในการจัดทําโครงการได�แก# (1) ความ
ประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร#งใส 
(Transparency) 

(๕) 4.57 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต�องให�สอดคล�อง
กับโครงการ ถูกต�องตามหลักวิชาการทางช#าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท�องถ่ิน มีความโปร#งใสในการ
กําหนดราคาและตรวจสอบได�ในเชิงประจักษ"  

(๕) 4.71 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได� (measurable) ใช�
บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช�บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได� เช#น การกําหนดความพึงพอใจ การ
กําหนดร�อยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค"ที่เกิดข้ึน ส่ิงที่ได�รับ (การคาดการณ" คาดว#า
จะได�รับ) 

(๕) 4.29 

ผลที่ได�รับเป�นส่ิงที่เกิดข้ึนได�จริงจากการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล�องกับวัตถุประสงค"ที่ตั้งไว� 
การได�ผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะต�องเท#ากับวัตถุประสงค"
หรือมากกว#าวัตถุประสงค" ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค"ควร
คํานึงถึง (1) มีความเป�นไปได�และมีความเฉพาะเจาะจง
ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความสําเร็จได� (3) ระบุส่ิงที่ต�องการ
ดําเนินงานอย#างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและ
สามารถปฏิบัติได� (4) เป�นเหตุเป�นผลสอดคล�องกับ
ความเป�นจริง (5) ส#งผลต#อการบ#งบอกเวลาได� 

(๕) 4.57 

รวมคะแนน ๑๐๐ 88.30 
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ปbญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  1. ปQญหาความต�องการของประชาชนมีมากแต#งบประมาณมีน�อย เทศบาลตําบลห�วยกระบอกจึง
ไม#สามารถตอบสนองความต�องการได�อย#างเพียงพอ 
  2. ด�วยข�อจํากัดของงบประมาณและภาระค#าใช�จ#ายประจํา ทําให�ไม#สามารถนําโครงการ/กิจกรรม
จากแผน สู#การปฏิบัติได�อย#างเต็มที่ ความสําเร็จของโครงการจึงเกิดข้ึนน�อย 
  หมายเหตุ : ปQญหาอุปสรรคเป�นข�อจํากัดที่เทศบาลตําบลห�วยกระบอกประสบปQญหามาเป�นเวลา
หลายปO เช#นเดียวกับท�องถ่ินอีกหลายๆ แห#ง คือภาระค#าใช�จ#าย ทั้งค#าใช�จ#ายประจํา ค#าใช�จ#ายที่เกิดจากภาระหน�าที่ที่
ต�องทํา ประกอบกับภาระที่ต�องชําระหน้ีเงินกู� ในขณะที่รายได�ที่ได�รับโดยเฉล่ียแล�วเพ่ิมข้ึนน�อยมาก  
 

มีข+อเสนอแนะ 
  1. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดําเนินโครงการ และการติดตาม
ประเมินผลโครงการอย#างน�อยเพ่ือให�ได�ทราบถึงปQญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการน้ันว#าควรจะดําเนินการ
ต#อไปหรือไม# หรือต�องปรับปรุงอะไรบ�างในการดําเนินโครงการครั้งต#อไป   

2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําปO 2562 เมื่อประกาศใช�แล�ว 
จะต�องมีการแจกให�กอง/งานต#างๆ รับทราบผลการดําเนินงานในภาพรวมของ กอง/งาน เพ่ือจะได�นําไปปรับปรุง
พัฒนาให�ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู#แล�วให�ดีต#อไป 

3. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจําปOกับการตั้งงบประมาณรายจ#าย และการนํา
แผนงาน/โครงการไปสู#การปฏิบัติ  ควรจะมีความใกล�เคียงกันทั้งในเรื่องของจํานวนโครงการ และงบประมาณ
มากกว#าที่ผ#านมา  เพ่ือให�การดําเนินพัฒนาเป�นไปอย#างมีประสิทธิภาพและบรรลุเปNาหมาย 
  4. การติดตามประเมินผลถือเป�นเร่ืองสําคัญในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  แต#จากการได�
ดําเนินการเก่ียวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะเห็นว#าการดําเนินการเก่ียวกับการติดตามประเมินผลยังมี
น�อยไม#เป�นรูปธรรม 


