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คำนำ 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง  ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน  สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ) ขึ้น เพ่ือรายงาน
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะ
สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึง
พอใจสูงสุด   
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 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น
อย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามี
ความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง 
เทศบาลตำบลที่วัง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนใน
ชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ดำเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  
   การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย 
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สามารถ
กำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
ติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์/โครงการ/แผนพัฒนา จึงเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจน
ที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค 
(threats) ของแผนพัฒนาฯ โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุง
แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึง
พอใจของประชาชนซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย
ประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  1 
      บทนำ 
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1.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล  

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ดำเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ประสิทธิภาพของวิธีการ
ดำเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ ลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/
กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน 
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงาน
ในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็น
สิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่
ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูล
ย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

 3.1  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  

 3.2  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
 3.3  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตำบลที่วังและแก้ไขได้
ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น  

 3.4  เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป  

3.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
  (3 ) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง  
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน  สิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”   
  3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จำนวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลที่วัง ต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น            
( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น       
( พ.ศ. 2561 – 2565 ) โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลที่วัง  
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) ที่ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น           
( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
  3.2 การรายงานผล 
  ค ณ ะก ร รม ก า รติ ด ต าม แ ล ะ ป ระ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น าข อ ง เท ศ บ าล ต ำบ ล ที่ วั ง                         
มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
เทศบาลตำบลที่วัง   เพ่ือให้นายกเทศบาลตำบลที่วัง  เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลที่วัง และคณะกรรมการ
พัฒนาของเทศบาลตำบลที่วัง  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  

ขัน้ตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรี
ตำบลที่วัง 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

เทศบาลตำบลที่วัง 

ภายในธันวาคม ของทุกปี  

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกเทศมนตรี
ตำบลที่วัง 

สภาเทศบาล
ตำบลที่วัง 

ง 

รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกเทศมนตรี
ตำบลที่วัง 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลที่ วั ง   
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4.เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
   4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดำเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน
ให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้
รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน  เสียเวลา
ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล คือ  การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่
กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็น
เช่นเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ 
อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตาม
แผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถ
นำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

4.2 ระเบียบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
  (3 ) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง  
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน  สิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 4 การติดตาม ได้กำหนดให้หัวข้อการติดตามและประเมิน ดังนี้ 
  1. การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  2. ติดตามประเมินผลโครงการ 
  3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  - ผลกระทบนำไปสู่อนาคต มีวิธีการทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร 

  - ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา รวมถึงองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลเพื่อ        
นำไปสู่ข้อเสนอแนะ 

      หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4.3 วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยน
วิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการ
ดำเนินงาน  ได้แก่ แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลที่วัง ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการ
ดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ  
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลที่วังในภาพรวม  ความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้  ซึ่งเทศบาลตำบลที่วัง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและ
ประเมินผล  ดังนี้ 

1)  การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
 คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการ
ดำเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ   วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ   ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตาม  แต่หากไม่
สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดข้ึนได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการ 
ดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง“ระบบติดตาม” และ “ระบบ
ประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน    

5.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
1) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยพียงใด 
2) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอน

การปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ  ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
นำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้ เหมาะสม ระดับการ
เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลง
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วัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำ
โครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

4) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าว
เกิดจากสาเหตุอะไร เพ่ือนำมาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อ
การนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

5) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก
สาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน
ของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

6) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน(weaknesses) 
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน
แล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผล
ของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการ
หรือไม่  

8) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง หรือ
จะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

9) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร
จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมี
ลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของ
สาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทน
น้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

6. คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ีวัง 
6.1  นายชำนาญ เกตุบูรณะ สมาชิกสภาเทศบาล                  ประธานกรรมการ 
6.2  นายบญุสม   วงับัวทอง ประธานสภาเทศบาล กรรมการ    
6.3  นายสุชาติ  ทองเนื้อหา้ สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
6.4  นางสาวสุจติ  รักษาศร ี ผู้แทนประชาคม กรรมการ    
6.5  นางจินตนา  แก้วทองด ี ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
6.6  ผู้อำนวยการโรงเรียนวดัก้างปลา กรรมการ 
6.7  ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นวังยวน กรรมการ 
6.8  นายประยูร  เกตุแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6.9  นายเปลื้อง  ขุนบญุจนัทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6.10 นางสาวพรรณี สุกใส ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ 
6.11 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ                  กรรมการและเลขานกุาร   
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1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลที่วัง เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 
5 ปี  พ.ศ. 2561 – 2565  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบล
ที่วัง ซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลที่วัง  มีรายละเอียดดังนี้     
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.1 พัฒนาถนน  ก่อสร้าง ปรั 
บปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ และบำรุงรักษาคูคลอง 
 1.2 พัฒนาระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าให้มีใช้ตามระบบทุกครัวเรือนและขยาย

ไฟฟ้าเขตสาธารณะให้ครอบคลุมเต็มพ้ืนที่ของทุกชุมชน 
 1.3 พัฒนาการประปา ขยายเขตระบบประปาของภูมิภาคเชื่อมโยงทุกชุมชน ส่วน

ที่เป็นประปาหมู่บ้านจะปรับปรุงดูแลให้สามารถใช้งานได้ 
 1.4 ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน สามารถระบายน้ำได้ดีเพ่ือป้องกันการเกิดอุทกภัย 

  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
   2.1 ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์
ความรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตรกร 

 2.2 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มของชุมชน 
 2.3 ปรับปรุง พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว  

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.1 พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ 
 3.2 พัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
   4.1 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ 
         4.2 พัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
          4.3 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนส่งเสริมชุมชน องค์กรและเครือข่ายให้เข้มแข็ง 
          4.4 ส่งเสริมการสาธารณสุข สุขอนามัย 
  5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
   5.1 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน ชุมชน องค์กร 
ต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          5.3 จัดระบบบำบัดน้ำเสียอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 
          5.4 บำบัดและจัดการขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

ส่วนที่  2 
การติดตามและประเมินผล 
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6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และข้อมูลข่าวสาร 
   6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   6.2 ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   6.3 เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
   6.4 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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1.2  โครงการพัฒนาท้องถิ่น  
                  แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เทศบาลตำบลที่วัง  และ แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เทศบาลตำบลที่วัง ฉบับ เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปีที่ 1   2561 ปีที่ 2   2562 ปีที่ 3    2563 ปีที่ 4   2564 ปีที่ 5   2565 รวม 

จำนวน 
 

งบประมาณ จำนวน 
 

งบประมาณ จำนวน 
 

งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
 

จำนวน งบประมาณ 
 

จำนวน งบประมาณ 

1.  ยทุธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

41 55,684,196 
 

103 
 

106,368,320 
 
 

121 120,391,732 
 

103 93,857,500 92 53,396,000 460 
 

429,697,748 

2.  ยทุธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเทีย่ว 

8 390,000 
 

9 1,190,000 
 

8 570,000 
 

13 9,758,000 
 

12 1,520,000 50 13,428,000 

3.  ยทุธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การศกึษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 

21 14,311,000 
 

20 13,314,000 
 

27 20,040,400 
 
 

26 17,820,400 
 

23 13,560,400 117 79,046,200 

4.  ยทุธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม 

27 23,145,500 
 

27 23,458,000 
 

35 30,384,000 
 
 

34 32,048,000 
 

30 26,318,000 153 135,353,500 

5.  ยทุธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดลอ้ม และ
การจดัการ
ทรัพยากร    
ธรรมชาต ิ

11 1,660,000 
 

12 1,745,000 
 

14 9,315,000 
 
 

17 9,445,000 
 

15 9,505,000 69 31,670,000 

6. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและข้อมูล
ข่าวสาร 

32 5,430,000 
 

39 15,039,000 
 

43 16,290,000 
 
 

48 9,124,500 
 

40 5,290,000 202 36,512,500 

รวม 140 100,620,696 210 161,114,320 248 196,991,132 241 172,056,400 212 109,589,400 1,051 741,371,948 
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2.แนวทางการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับภาค 
    การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลที่วัง  มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลท่ีวัง ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

ยุทธศาสตร์ชาติ  
          ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (4) 
โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒   
          ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  
          ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคม และการโลจิ
สติกส์ เครื่อข่ายการสื่อสาร และพลังงาน 
แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
          ด้านการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่
มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  
         ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  
 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
          ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
           ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
           ด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
           ด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และการคา้
ระหว่างประเทศ 
แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
           ด้านการพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ 
เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  
          การพัฒนาเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลท่ีวัง ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์ที่  3 
การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

ยุทธศาสตร์ชาติ  
        ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์ 
 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒   
        ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย ์ 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  
       การพัฒนาด้านสังคมและสิง่แวดล้อม 

แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
        ด้านการพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ 
เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        การส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม 
พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  
        การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่  4 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
        ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 
        ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒   
        ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
        ด้านการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  
       ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
        ด้านการพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  
เข้มแข็ง  ตามปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 
         ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
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ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลท่ีวัง ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์ที่  5 
      การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ    

ยุทธศาสตร์ชาติ  
       ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒   
         ด้านยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  
         การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
        ด้านการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่
มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 
        ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  6 
      การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและ
ข้อมูลข่าวสาร 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
          ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ   
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒   
         ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  
         ด้านการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
       ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 
       ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
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ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลท่ีวัง 

เทศบาลตำบลที่วัง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย
ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคต
อย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมที่ดี สู่การบริการสาธารณะที่เป็นเลศิ 
ก่อเกิดคุณภาพชีวิตท่ีม่ันคง ดำรงซึ่งหลักธรรมาภิบาล” 

 พันธกิจ (Mission) 
 1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ทั่วถึง และเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน 

2) พัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันน้ำท่วมขัง ส่งเสริมให้มีการกักเก็บน้ำ เพ่ือ 
ป้องกันการขาดแคลนน้ำ บูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับการป้องกันภัยแล้ง และน้ำท่วมในพ้ืนที่   

3) ส่งเสริมให้มีระบบชลประทานดอกเห็ดและศูนย์กระจายน้ำทุกชุมชน สนับสนุน 
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ สร้างศูนย์พักพิงเมื่อเกิดภัยพิบัติ และสนับสนุนให้มี
อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ทันสมัยเพ่ือช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

4) สร้างระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่มีประสิทธิภาพ ผลักดันวางแผนการบริหาร
จัดการขยะแบบครบวงจรมีมาตรฐานและถูกสุขอนามัยทีด่ี ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนา
องค์ความรู้ทางการเกษตร 

5) ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและสร้างสุขภาพของประชาชน ในโครงการ 
หนึ่งชุมชนหนึ่งปอด พร้อมพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายด้านสาธารณสุขพ้ืนฐานในชุมชน และสนับสนุน
ให้มีรถกู้ชีพฉุกเฉิน 24 ชม.ของเทศบาลตำบลที่วัง 

6) ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ พร้อมพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ  
และสนับสนุนการกีฬานันทนาการทุกประเภทในทุกระดับ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

7) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพ การรวมกลุ่มของชุมชน และการ 
จัดตั้งตลาดที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของชุมชนและผลผลิตทางการเกษตร 

8) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  
ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นทีท่รงคุณค่าให้สืบทอดต่อไป 

9) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กร และ 
หน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมรักษาประโยชน์ 

10) ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร การบริหารงานบุคคล  
งบประมาณ การเงินการคลัง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล อันประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับต่อภารกิจของรัฐในอนาคต 
          ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล 6 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.1 พัฒนาถนน  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ และ

บำรุงรักษาคูคลอง 
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    1.2 พัฒนาระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าให้มีใช้ตามระบบทุกครัวเรือนและขยายไฟฟ้า

เขตสาธารณะให้ครอบคลุมเต็มพ้ืนที่ของทุกชุมชน 
 1.3 พัฒนาการประปา ขยายเขตระบบประปาของภูมิภาคเชื่อมโยงทุกชุมชน ส่วนที่

เป็นประปาหมู่บ้านจะปรับปรุงดูแลให้สามารถใช้งานได้ 
 1.4 ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน สามารถระบายน้ำได้ดีเพ่ือป้องกันการเกิดอุทกภัย 

  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
   2.1 ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์
ความรูต้ามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตรกร 

 2.2 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มของชุมชน 
 2.3 ปรับปรุง พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว  

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.1 พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศกึษาทุกระดับ 
 3.2 พัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
   4.1 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ 
         4.2 พัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
          4.3 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนส่งเสริมชุมชน องค์กรและเครือข่ายให้เข้มแข็ง 
          4.4 ส่งเสริมการสาธารณสุข สุขอนามัย 
  5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
   5.1 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน ชุมชน องค์กร ต่าง 
ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          5.3 จัดระบบบำบัดน้ำเสียอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 
          5.4 บำบัดและจัดการขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
     6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และข้อมูลข่าวสาร 
   6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   6.2 ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   6.3 เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
   6.4 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 
 1) เพื่อจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในทุก ๆ ด้านให้เกิดผลการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2) เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา รวมทั้งปลูกฝั่งให้ประชาชน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3) เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า 
4) เพ่ือให้ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพเสริม ทำให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น เป็นการแก้ปัญหาความ

ยากจนอย่างยั่งยืน 
5) เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดี 
6) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการที่ดีของเทศบาล 
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ตัวช้ีวัด 
   1)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึน 
   2)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
   3)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนและศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
   4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
   5)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
   6)  ชุมชนในเขตเทศบาล น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   7)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง  

ค่าเป้าหมาย 
  1)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  
  2)  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอนัดีงาม   
  3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    

4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข    
  5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
  กลยุทธ์ 

1)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 

2)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพ
มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

3)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 
ลดต้นทุน เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจำหน่ายและเพ่ือการอนุรักษ์ และ
เพ่ิมช่องทางตลาด 

 4)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 
  5)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 

 6)  ดำเนินการโครงการเพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง 

7)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความ
จำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

8)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

9)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใน
องค์กร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

10)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  11)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ 
สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
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12)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำ
ระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
4)  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลที่วัง ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ  Trend ปั จจั ย แล ะสถาน ก ารณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Inside Out) 
S = Strength (จุดแข็ง) W = Weakness (จุดอ่อน) 
1. มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมือง และการคมนาคม     
ทางบกสะดวก 
2. สถานที่ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
อำเภอ อยู่ไม่ห่างกัน การติดต่อประสานงานเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 
3. ความเป็นเอกภาพและอิสระในการทำงาน 
4. มีเครื่องมือ  เครื่องใช้  ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
5. ไม่มีปัญหาด้านความขัดแย้งของประชาชนระหว่าง
ชุมชน และไม่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างเทศบาลกับ
ประชาชน ทำให้ไม่มีปัญหาในการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
6. ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ และ สามารถจัด
งบประมาณแก้ไขปัญหาของประชาชนได้โดยตรง 
7.  มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีครอบคลุมพ้ืนที่ของ
เทศบาล 
8. เป็นจุดศูนย์รวมทางพาณิชย์ในเขตอำเภอทุ่งสง          
ซึ่งมีผลต่อการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 

1. การเคลื่อนย้ายแรงงานอพยพเข้ามาทำงานใน
เขตเทศบาลส่งผลให้เกิดปัญหาชุมชนแออัด  ขาด
แคลนสาธารณสุขมูลฐาน 
2. ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
3. มีมลพิษทางอากาศ และฝุ่นละอองเป็นจำนวน
มาก 
4. งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการปัจจัยพื้นฐานของ  อปท. 
ได้อย่างเพียงพอ   
5. การรวมกลุ่มของเกษตรกรยังไม่เข้มแข็ง 
6. ขาดองค์ความรู้เพ่ือการเรียนรู้ในการมีส่วน
ร่วมความยุ่งยากของขั้นตอนในการทำงาน  ทำให้
ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
7.ขาดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการ
ประสานงาน  ระหว่างเทศบาล  และหน่วยงาน
อ่ืนในพื้นที่ 
8. ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน  
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (Outside In) 
O = Opportunity (โอกาส) T = Threat (อุปสรรคหรือข้อจำกัด) 
1. มีโอกาสพัฒนาการสร้างสังคมเป็นเมืองน่าอยู่ เป็น
แหล่งที่อยู่อาศัย ที่มีความสงบร่มรื่น 
2. เทคโนโลยีมีราคาถูกลง  ทำให้เข้าถึงและนำ
เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ทำงานได้ง่าย 
3.  ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
อย่างเต็มความสามารถ 
4.  เป็นเขตโรงงานอุตสาหกรรมและการค้าทาง
พาณิชย์ที่สำคัญทำให้มีโอกาสทางการจัดเก็บรายได้มี
มากขึ้น 
5.  มีหน่วยงานราชการที่สำคัญหลายหน่วยงานทำให้
มีโอกาสการพัฒนาตำบลได้ดียิ่งขึ้น 
6.  นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และ
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
7.  การส่งเสริมจากภาครัฐในเรื่องการลงทุนในด้าน
อุตสาหกรรม 

1. ในพ้ืนที่ยังมีปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพ
ติด เนื่องจากความหลากหลายของประชากรที่เข้า
มาทำงานในพ้ืนที่ส่งผลทำให้เกิดปัญหายาเสพติด
และอาชญากรรมเพ่ิมขึ้น 
2. การขาดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 
3. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ทำ
ให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่
มีอยู่ และไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 
4. สภาพภูมิประเทศง่ายต่อการเกิดอุทกภัย  และ
ภัยธรรมชาติอ่ืน ๆ  ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ชำรุดเสื่อมโทรมเร็วกว่าปกติ 
5. การถ่ายโอนภารกิจตามนโยบายการกระจาย
อำนาจ  ไม่ได้ถ่ายโอนงบประมาณและ บุคลากรมา
ให้ 
6. ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมกับ
ภารกิจที่ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 
7. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า (2019) ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 

ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 / ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นแบบที่
กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดให้  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้  
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 
    ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   20 คะแนน 
    การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20  คะแนน 

  ยุทธศาสตร์  60  คะแนน  ประกอบด้วย 
  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10  คะแนน 
  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10  คะแนน 
  ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 คะแนน 

 วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
 กลยุทธ์   5  คะแนน 
 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5  คะแนน 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5  คะแนน 
 แผนงาน  5  คะแนน  
 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5  คะแนน 

  คะแนนรวม  100 คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยว่าร้อยละ  80  ( 80  คะแนน )  
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2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื ่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   
การติดตามและประเมินผลโครงการ  
ประกอบด้วย 
 การสรุปสถานการณ์พัฒนา  10 คะแนน 
 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  คะแนน 

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  คะแนน 
แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10  คะแนน 
โครงการพัฒนา  60  คะแนน  ประกอบด้วย 
  ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5  คะแนน 
  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5  คะแนน 
  เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ 

    ถูกต้อง  5  คะแนน 
 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  5  คะแนน 
 เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
     และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  5  คะแนน  
 โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand  4.0  5  คะแนน  
 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5  คะแนน 
 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  
    มั่งค่ัง ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ  5  คะแนน  
 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ ) 5 คะแนน 
 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5  คะแนน 
 มีการกำหนดตัวชี้วัด ( KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ 
    ได้รับ  5  คะแนน 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5  คะแนน  

  คะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80  ( 80  คะแนน )  
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   แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื ่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
   
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ   

(5) 

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

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
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 2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล          
  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไป ตามเป้าหมายการ
พัฒนาทีสอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ 
และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด   
  การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart 
ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการดำเนินการช่วงใด           
ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็ นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการ
ดำเนินงาน   
  การประเมินผล ( Evaluation ) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์
มาตรฐาน ( Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การ
ประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/
โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพ่ือการดำเนินการต่อไปหรือยุติการ
ดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ
โดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม /โครงการอยู่
ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ว่างไว้
หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทำ
การประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้  
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้     
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือกำหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้     
   1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้   
    1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด  
    2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการดำเนินกิจกรรมของหนหน่วยงาน  
    3. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่ กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล 
(Monitoring)  
    4. ประสิทธิภาพ  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่
ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ  
    5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ  
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    6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่ เกิดจากการทำ 
กิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม  
    7. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและ
สามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
   1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้   
    1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
    2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน  
    3. การประเมินผลกระทบ    
  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้
ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ   

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผล
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ   
 4.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
 4.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ 

➢  การประเมินผลในเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้  คือแบบบันทึกข้อมูลรายงาน  ดังนี้  
1.แบบบันทึกข้อมูลรายงาน 
แบบที่ ๑ – ๓/๑ (ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
แบบท่ี ๑  แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
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2.นำข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) มาทำการติดตามและประเมินผล 

➢  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ  เครื่องมือที่ใช้  คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึง
พอใจ  

แบบท่ี   ๓/๒   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลที่วังในภาพรวม 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลที่วังในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ 
(แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓  ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การ

ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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1.1 แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

คำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลที่วัง 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 

1.  คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  

1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่จัดประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

2.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.1  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาสำคญัของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล ✓  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  

2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น ✓  

2.4  มีการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่   

✓  

2.5  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ หลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น ✓  

2.6  มีการกำหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลยุทธศาสตร์ตามแนวทางการพิจารณาการตดิตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

✓  

2.7  มีการกำหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลโครงการตามแนวทางการพิจารณาการตดิตามและ
ประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

✓  

2.8  มีการกำหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ✓  

2.9  มีข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ✓  

ส่วนที่  3 
         ผลการวิเคราะห์และประเมินผล 
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1.2  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
                 สรุปโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เทศบาลตำบลที่วัง  และ แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เทศบาลตำบลที่วัง ฉบับ เพิ่มเติม/     
                           เปลี่ยนแปลง              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปีที่ 1   2561 ปีที่ 2   2562 ปีที่ 3    2563 ปีที่ 4   2564 ปีที่ 5   2565 รวม 

จำนวน 
 

งบประมาณ จำนวน 
 

งบประมาณ จำนวน 
 

งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
 

จำนวน งบประมาณ 
 

จำนวน งบประมาณ 

1.  ยทุธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

41 55,684,196 
 

103 
 

106,368,320 
 
 

121 120,391,732 
 

103 93,857,500 92 53,396,000 460 429,697,748 

2.  ยทุธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเทีย่ว 

8 390,000 
 

9 1,190,000 
 

8 570,000 
 

13 9,758,000 
 

12 1,520,000 50 13,428,000 

3.  ยทุธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การศกึษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 

21 14,311,000 
 

20 13,314,000 
 

27 20,040,400 
 
 

26 17,820,400 
 

23 13,560,400 117 79,046,200 

4.  ยทุธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม 

27 23,145,500 
 

27 23,458,000 
 

35 30,384,000 
 
 
 

34 32,048,000 
 

30 26,318,000 153 135,353,500 

5.  ยทุธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดลอ้ม และ
การจดัการ
ทรัพยากร    
ธรรมชาต ิ

11 1,660,000 
 

12 1,745,000 
 

14 9,315,000 
 
 

17 9,445,000 
 

15 9,505,000 69 31,670,000 

6. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและข้อมูล
ข่าวสาร 

32 5,430,000 
 

39 15,039,000 
 

43 16,290,000 
 
 

48 9,124,500 
 

40 5,290,000 202 36,512,500 

รวม 140 100,620,696 210 161,114,320 248 196,991,132 241 172,056,400 212 109,589,400 1,051 741,371,948 
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1.3 การจัดทำงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 เทศบาลตำบลที่วัง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 โดยมีโครงการในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการใช้จ่ายจากเงินสะสมและโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมทั้งสิ ้น 104 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
79,244,200 บาท และในการติดตามและประเมินผลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการตามแผนพัฒนาฯ บรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณ/จ่ายเงินสะสม 

ดำเนินการจริง  

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  

 
แผนงานเคหะและชุมชน  
แผนงานเคหะและชุมชน (อุดหนุนไฟฟ้า)  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  

 
12 
7 
82 
2 

 
2,280,000 
1,550,000 
89,677,500 

350,000 

 
- 
1 
49 
- 

 
- 

490,000 
32,473,200 

- 

 
- 
1 
42 
- 

 
- 

490,000 
25,359,177 

- 
รวม 103 93,857,500 50 32,963,200 43 25,849,177 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการเกษตร  
แผนงานสาธารณสุข 

 
3 
4 
5 
1 

 
2,000,000 
300,000 
420,000 

7,038,000 

 
 
 

- 
- 
2 
1 

 
- 
- 

70,000 
7,038,000 

 
- 
- 
1 
1 

 
- 
- 

19,657 
7,038,000 

รวม 13 9,758,000 3 7,108,000 2 7,057,657 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1 
17 
8 

 
20,000 

17,046,400 
754,000 

 

 
1 
6 
5 
 

 
5,000 

11,860,508 
484,000 

 

 
1 
4 
- 

 
- 

10,609,170 
- 

รวม 26 17,820,400 12 12,349,500 5 10,609,170 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการตามแผนพัฒนา บรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

ดำเนินการจริง  

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
แผนงานสาธารณสุข 

 
19 
7 
 
8 

 
21,638,000 
6,530,000 

 
3,880,000 

 
9 
2 
 
4 

 
22,285,200 

450,000 
 

390,000 

 
4 
- 
 
2 

 
19,190,425 

- 
 

303,000 
รวม 34 32,048,000 15 23,125,200 6 19,493,425 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการเกษตร 
แผนงานสาธารณสุข 

 
3 
7 
1 
1 
5 

 
6,030,000 
235,000 
100,000 
600,000 

2,480,000 

 
- 
2 
- 
- 
1 

 
- 

10,000 
- 
- 

50,000 

 
- 
1 
- 
- 
1 

 
- 

480 
- 
- 

22,776 
รวม 17 9,445,000 3 60,000 2 23,256 

ยุทธศาสตร์ที่  6  
การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหารและข้อมูลข่าวสาร  

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

41 
7 

 
8,414,500 
710,000 

 

 
18 
3 

 

 
3,118,300 
520,000 

 

 
6 
1 

 
1,872,888 

96,214 

รวม 48 9,124,500 21 3,638,300 7 1,969,102 
รวมทั้งหมด 241 172,056,400 104 79,244,200 65 65,001,787 
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         ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

1.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น นศ.ถ.19-008 สายโคกขาม - ควนชม หมู่ที่ 5 ✓   1,171,000 665,000 

2.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 19-007 สายบ้านฉาง – ควนปลิง หมู่ที่ 4 

✓   3,926,000 2,370,000 

3.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 19-009 สายนายปิ่น หมู่ที่ 8 

✓   491,500 491,000 

4.โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น สาย นศ.ถ.19 – 010 
สายคลองฝาก 

✓   491,500 491,000 

5.โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย นศ.ถ. 19 – 005 
สายควนยา (ตอน 2) 

✓   491,500 491,000 

6.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น นศ.ถ.19 – 001 สายกอไผ่ หมู่ที่ 7 

✓   486,700 486,000 

รวม 7,058,200 4,994,000 
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                  1.4 สรุปการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตามแผนพัฒนา 

บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ/
จ่ายเงินสะสม พ.ศ.2564/         

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ดำเนินการจริง 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  103 93,857,500 50 32,963,200 43 25,849,177 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 13 9,758,000 3 7,108,000 2 7,057,657 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

26 17,820,400 
12           12,349,500 

5 10,609,170 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 34 32,048,000 15 23,125,200 6 19,493,425 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

17 9,445,000 3 600,000 2 23,256 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร
จัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล  

48 9,124,500 21 3,638,300 7 1,969,102 

รวม 241 172,056,400 104 72,244,200 65 65,001,787 
  คิดเป็นร้อยละ ของแผนพัฒนา ฯ 43.15  26.97  
                                        คิดเป็นร้อยละ ของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  62.50  

 
 สรุป 
 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   จำนวน   241 โครงการ 
 โครงการในเทศบัญญัติ/เงินสะสม/อุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน   104 โครงการ  
               - คิดเป็นร้อยละ  43.15 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 โครงการที่สามารถดำเนินการได้   จำนวน    65 โครงการ  
               - คิดเป็นร้อยละ  26.97 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      - คิดเป็นร้อยละ  62.50 ของโครงการในเทศบัญญัติ/เงินสะสม/อุดหนุนเฉพาะกิจ



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน  50  โครงการ

1 โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาย
ชุมชนก้างปลา หมู่ท่ี 3-หมู่ท่ี 4

490,000 490,000 ✓ เทศบัญญัติ

490,000 490,000 - - 1

960,000 960,000 ✓ เทศบัญญัติ

(ผูกพัน)

2  -

(โอนลด)

3 -

(โอนลด)
1,055,000 1,050,000 ✓ เทศบัญญัติ

(ผูกพัน)

462,000 462,000 ✓ เทศบัญญัติ

(ผูกพัน)

2,200,000 2,180,000 ✓ เทศบัญญัติ

(ผูกพัน)

-

(โอนลด)

ล าดับ
ท่ี

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยนายส าราญ  คงหนอน  หมู่ท่ี  7

257,000  ✓

 โครงการ

งบตามเทศ
บัญญัติ/งบเงิน

สะสม/เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายนายเร่ิมพัฒนา ซอย 1 หมู่ท่ี 2

231,000  ✓ เทศบัญญัติ

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายนายคล้อย  หมุนวัง  หมู่ท่ี 1

การด าเนินการ

หมายเหตุ

ไม่
ได้

ด า
เนิ

นก
าร

อยู่
ระ

หว่
าง

ด า
เนิ

นก
าร

แล้
วเ

สร็
จ

เทศบัญญัติ

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยนายสมบูรณ์ ดวงแก้ว  หมู่ท่ี  7

173,000 ✓  เทศบัญญัติ

รายงานผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (อุดหนุนการไฟฟ้า)

     1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

ล าดับ
ท่ี

 โครงการ
งบตามเทศ

บัญญัติ/งบเงิน
สะสม

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย

การด าเนินการ

หมายเหตุ

ไม่
ได้

ด า
เนิ

นก
าร

อยู่
ระ

หว่
าง

ด า
เนิ

นก
าร

แล้
วเ

สร็
จ

6 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายป่าสาคู - บ้านในค่าย  หมู่ท่ี 10

7

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้าน
หนองต าเสา หมู่ท่ี 5

1

4 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายชายคลอง ซอย 3/1 หมู่ท่ี 1

5
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ล าดับ
ท่ี

 โครงการ

งบตามเทศ
บัญญัติ/งบเงิน

สะสม/เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย

การด าเนินการ

หมายเหตุ

ไม่
ได้

ด า
เนิ

นก
าร

อยู่
ระ

หว่
าง

ด า
เนิ

นก
าร

แล้
วเ

สร็
จ

8 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายวังไทร-ช่องลม  หมู่ท่ี 8

2,836,000 2,829,000 ✓ เทศบัญญัติ

-

(โอนลด)

-

(โอนลด)

293,000 293,000 ✓ เทศบัญญัติ

(ผูกพัน)

410,000 410,000 ✓ เทศบัญญัติ

(ผูกพัน)

13 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนน
สายควนอิฐ  หมู่ท่ี 1

490,000 443,000 ✓ เทศบัญญัติ

14 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนน
สายคลองทราย  หมู่ท่ี 11

490,000 490,000 ✓ เทศบัญญัติ

15 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนน
สายควนอิฐ-เขาโร  หมู่ท่ี 11

490,000 489,000 ✓ เทศบัญญัติ

490,000 178,000 ✓ เทศบัญญัติ

(โอนลด)

123,000 123,000 ✓ เทศบัญญัติ

(ผูกพัน)

-

(โอนลด)

158,000 158,000 ✓ เทศบัญญัติ

(ผูกพัน)

 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านคลองนา  หมู่ท่ี
 4

724,000  ✓

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายสวนปาร์ม  หมู่ท่ี 5

282,000  ✓ เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติ

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายหนองธง  หมู่ท่ี 5

2,395,000 ✓  เทศบัญญัติ

โครงการบุกเบิกถนนสายถ้ าชวน ตอน 2 หมู่ท่ี
 8

17

18

19 โครงการบุกเบิกถนนสายโพรงงู ซอย 2  หมู่ท่ี
 2

11 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน  กรีต
สายครัวภูผา-บ้านจ่าวิทย์ ซอย 1 หมู่ท่ี 1

12 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าสายเดชพิชัย
อุทิศ หมู่ท่ี 7

16 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนน
สายโพรงงู  ซอย 1  หมู่ท่ี 2

9

10
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ล าดับ
ท่ี

 โครงการ

งบตามเทศ
บัญญัติ/งบเงิน

สะสม/เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย

การด าเนินการ

หมายเหตุ

ไม่
ได้

ด า
เนิ

นก
าร

อยู่
ระ

หว่
าง

ด า
เนิ

นก
าร

แล้
วเ

สร็
จ

393,000 393,000 ✓ เทศบัญญัติ

(ผูกพัน)

129,000 129,000

(ผูกพัน)

-

(โอนลด)

322,000 322,000 ✓ เทศบัญญัติ

(ผูกพัน)

48,000 48,000 ✓ เทศบัญญัติ

(ผูกพัน)

705,000 705,000 ✓ เทศบัญญัติ

(ผูกพัน)

36,000 36,000 ✓ เทศบัญญัติ

(ผูกพัน)

27 โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองเสม็ด  
หมู่ท่ี 2

494,000 384,077 ✓ เทศบัญญัติ

88,000 88,000 ✓ เทศบัญญัติ

(ผูกพัน)

29 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายสวนปาล์ม
 หมู่ท่ี 5

49,000 49,000 ✓ เทศบัญญัติ

30 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายนาออก-แสงทอง  หมู่ท่ี 7

423,000 423,000 ✓ เทศบัญญัติ

31 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ 
  ติกคอนกรีตสายควนพล-คลองใหม่ หมู่ท่ี 2

1,916,000 1,910,000 ✓ เงินสะสม

เทศบัญญัติ

โครงการบุกเบิกถนนสายห้วยบ่อจันทร์-บ้าน
นายดับ ซอย 2 หมู่ท่ี 9

401,000  ✓ เทศบัญญัติ

โครงการบุกเบิกถนนสายหนองต าเสา  ซอย 3
 หมู่ท่ี 5

✓

28 โครงการปรับปรุงถนนสายหนองธง ซอย 1 
หมู่ท่ี 5

24 โครงการปรับปรุงถนนสายควนพล ซอย 2  
(ตอน 2) หมู่ท่ี 5

โครงการปรับปรุงถนนสายควนพล-ควนกอ 
ซอย 1 หมู่ท่ี 2

25

26 โครงการปรับปรุงถนนสายทองเน้ือเก้า    
ซอย 1 ตอน 2  หมู่ท่ี 9

20 โครงการบุกเบิกถนนสายโพรงงู ซอย 3  หมู่ท่ี
 1 - หมู่ท่ี 2

21

22

23 โครงการปรับปรุงถนนสายควนพล ซอย 1   
(ตอน 2) หมู่ท่ี 2
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ล าดับ
ท่ี

 โครงการ

งบตามเทศ
บัญญัติ/งบเงิน

สะสม/เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย

การด าเนินการ

หมายเหตุ

ไม่
ได้

ด า
เนิ

นก
าร

อยู่
ระ

หว่
าง

ด า
เนิ

นก
าร

แล้
วเ

สร็
จ

32  โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์
  ติกคอนกรีตสายควนพล-คลองใหม่ หมู่ท่ี 2

1,916,000 1,910,000 ✓ เงินสะสม

33 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ าคลองร็อง  
หมู่ท่ี 7

158,000 158,000 ✓ เงินสะสม

34 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ 
  ติกคอนกรีต ซอยร่มเย็น   หมู่ท่ี 2

364,000 357,700 ✓ เงินสะสม

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายก้างปลา ซอย 4  หมู่ท่ี 3

459,000 457,800 ✓ เงินสะสม

36 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ 
  ติกคอนกรีตซอยทางเข้าเข่ือน  หมู่ท่ี 4

347,000 347,000 ✓ เงินสะสม

37 โครงการปรับปรุงถนนยางแบบแอสฟัลท์ติก 
 คอนกรีตสายวังไทร  หมู่ท่ี 8

463,000 463,000 ✓ เงินสะสม

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
 50 ซอย 3  หมู่ท่ี 9

314,000 273,800 ✓ เงินสะสม

39  โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์
  ติกคอนกรีตสายคลองทราย หมู่ท่ี 11

490,000 476,000 ✓ เงินสะสม

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองฉีด ซอย 1  หมู่ท่ี 5

191,000 191,000 ✓ เงินสะสม

41 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ 
  ติกคอนกรีตสายสามแยกคลองทราย -       
  สายเภาลาย   หมู่ท่ี 11

399,000 399,000 ✓ เงินสะสม

42 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ 
  ติกคอนกรีตสายไร่เหนือ - ควนม่วง หมู่ท่ี 7

476,000 475,800 ✓ เงินสะสม

43 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหัวยรากไม้
 หมู๋ท่ี 8

315,000 304,000 ✓ เงินสะสม

34



ล าดับ
ท่ี

 โครงการ

งบตามเทศ
บัญญัติ/งบเงิน

สะสม/เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย

การด าเนินการ

หมายเหตุ

ไม่
ได้

ด า
เนิ

นก
าร

อยู่
ระ

หว่
าง

ด า
เนิ

นก
าร

แล้
วเ

สร็
จ

44 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอน กรีต รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นศ.ถ.
19-008 สายโคกขาม - ควนชม หมู่ท่ี 5

1,171,000 665,000 ✓ งบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

45 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นศ.ถ.
19-007 สายบ้านฉาง - ควนปลิง หมู่ท่ี 4

3,926,000 2,370,000 ✓ งบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

46 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นศ.ถ.
19-009 สายนายป่ิน  หมู่ท่ี 8

491,500 491,000 ✓ งบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

47 โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถ่ิน สาย
 นศ.ถ.19-010 สายคลองฝาก

491,500 491,000 ✓ งบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

48 โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถ่ิน สาย
 นศ.ถ.19-005 สายควนยา (ตอน 2)

491,500 491,000 ✓ งบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

49 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นศ.ถ.
19-001 สายกอไผ่ หมู่ท่ี 7

486,700 486,000 ✓ งบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

32,473,200 25,359,177 7 17 25

โครงการท้ังหมด                          จ านวน    50   โครงการ      
    -  ด าเนินการแล้วเสร็จ                จ านวน    26   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   52.00
    -  อยู่ระหว่างด าเนินการ              จ านวน    17   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   34.00
    -  ไม่ได้ด าเนินการ                     จ านวน     7   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   14.00

รวม
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว จ านวน  3  โครงการ
2.3 แผนงานการเกษตร

1 โครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล เพ่ือ
ประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงพร้อมท าแปลงสาธิตการเกษตร

20,000 - ✓ เทศบัญญัติ

2 20,000

โอนเพ่ิม 30,000

70,000 19,657 1 - 1

2.4 แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการก่อสร้างตลาดเทศบาลต าบลท่ีวัง 7,038,000 7,038,000 ✓ - โอนเพ่ิม

7,038,000 7,038,000 - 1 -

โครงการท้ังหมด                          จ านวน    3   โครงการ      
    -  ด าเนินการแล้วเสร็จ                จ านวน    1   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   33.33
    -  อยู่ระหว่างด าเนินการ              จ านวน    1   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   33.33
    -  ไม่ได้ด าเนินการ                     จ านวน    1   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   33.34

เทศบัญญัติ

ล าดับ
ท่ี

 โครงการ

งบตามเทศ
บัญญัติ/งบเงิน

สะสม/เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย

การด าเนินการ

หมายเหตุ

ไม่
ได้

ด า
เนิ

นก
าร

อยู่
ระ

หว่
าง

ด า
เนิ

นก
าร

แล้
วเ

สร็
จ

โครงการสุขภาพดีถ้วนหน้าผักสวนครัวร้ัวกิน
ได้

19,657 ✓

รวม

ล าดับ
ท่ี

 โครงการ

งบตามเทศ
บัญญัติ/งบเงิน

สะสม/เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย

รวม

หมายเหตุ

ไม่
ได้

ด า
เนิ

นก
าร

อยู่
ระ

หว่
าง

ด า
เนิ

นก
าร

แล้
วเ

สร็
จ

การด าเนินการ
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน จ านวน  12   โครงการ
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1 โครงการ "หน่ึงใจ....ให้ธรรมะ" 5,000 ไม่ใช้งบประมาณ ✓ เทศบัญญัติ

5,000 - - - 1

3.2 แผนงานการศึกษา

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 100,000 - ✓ เทศบัญญัติ

(โอนลด)

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,468,700 1,288,160 ✓ เทศบัญญัติ

3 โครงการค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียน 3,525,808 3,180,218 ✓ เทศบัญญัติ

4 โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 6,600,000 6,043,992 ✓ เทศบัญญัติ

50,000 - ✓ เทศบัญญัติ

(โอนลด)

116,000 96,800 ✓ เทศบัญญัติ

11,860,508 10,609,170 2 - 4

ล าดับ
ท่ี

 โครงการ

งบตามเทศ
บัญญัติ/งบเงิน

สะสม/เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย

โครงการปรับปรุงรางน้ าและติดต้ังกันสาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม  หมู่ท่ี 5

งบตามเทศ
บัญญัติ/งบเงิน

สะสม/เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย

การด าเนินการ

หมายเหตุ

ไม่
ได้

ด า
เนิ

นก
าร

อยู่
ระ

หว่
าง

ด า
เนิ

นก
าร

6

รวม

1

5

การด าเนินการ

หมายเหตุ

ไม่
ได้

ด า
เนิ

นก
าร

อยู่
ระ

หว่
าง

ด า
เนิ

นก
าร

แล้
วเ

สร็
จ

รวม

ล าดับ
ท่ี

 โครงการ

โครงการหนูน้อยท่องโลกกว้างสู่การเรียนรู้

แล้
วเ

สร็
จ
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200,000 - ✓ เทศบัญญัติ

(โอนลด)

200,000 - ✓ เทศบัญญัติ

(โอนลด)

3 โครงการการจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระ
อ าเภอทุ่งสง ประจ าปี 2564

65,000 - ✓ เทศบัญญัติ

4 โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ ประจ าปี 
2564

15,000 - ✓ เทศบัญญัติ

5 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
“ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าข้ึนธาตุ” ประจ าปี 
2564

4,000 - ✓ เทศบัญญัติ

484,000 - 5 - -

โครงการท้ังหมด                          จ านวน    12   โครงการ      
    -  ด าเนินการแล้วเสร็จ                จ านวน    5   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   41.67
    -  อยู่ระหว่างด าเนินการ              จ านวน    -   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ     -
    -  ไม่ได้ด าเนินการ                     จ านวน   7   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   58.33

รวม

ล าดับ
ท่ี
1

2

โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

โครงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์

 โครงการ

งบตามเทศ
บัญญัติ/งบเงิน

สะสม/เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

หมายเหตุ

ไม่
ได้

ด า
เนิ

นก
าร

อยู่
ระ

หว่
าง

ด า
เนิ

นก
าร

แล้
วเ

สร็
จงบประมาณท่ี

เบิกจ่าย

การด าเนินการ
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม จ านวน  15  โครงการ

1 โครงการเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000 144,500 ✓ เทศบัญญัติ

2 โครงการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 17,395,200 15,272,100 ✓ เทศบัญญัติ

3 โครงการเบ้ียยังชีพผู้พิการ 4,500,000 3,745,000 ✓ เทศบัญญัติ

4 โครงการคนไทยใจอาสา (เยาวชนรักษ์บ้าน
เกิด)

30,000 - ✓ เทศบัญญัติ

5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชนต าบลท่ีวัง

30,000 - ✓ เทศบัญญัติ

6 โครงการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

30,000 - ✓ เทศบัญญัติ

7 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเทศบาล
ต าบลท่ีวัง

30,000 28,825 ✓ เทศบัญญัติ

30,000 - ✓ เทศบัญญัติ

(โอนลด)

9 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรี
 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

30,000 - ✓ เทศบัญญัติ

22,285,200 19,190,425 5 - 4

8 โครงการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

ล าดับ
ท่ี

 โครงการ

งบตามเทศ
บัญญัติ/งบเงิน

สะสม/เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย

การด าเนินการ

หมายเหตุ

ไม่
ได้

ด า
เนิ

นก
าร

อยู่
ระ

หว่
าง

ด า
เนิ

นก
าร

แล้
วเ

สร็
จ
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1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
เทศบาลท่ีวังคัพ

400,000 - ✓ เทศบัญญัติ

(โอนลด)
2 โครงการส่งทีมกีฬาและกรีฑาร่วมแข่งขันกัน

หน่วยงานอ่ืน ๆ
50,000 - ✓ เทศบัญญัติ

450,000 - 2 - -

4.3 แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการสมทบงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลท่ีวัง

300,000 300,000 ✓ เทศบัญญัติ

2 โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน

10,000 - ✓ เทศบัญญัติ

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

30,000 - ✓ เทศบัญญัติ

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตยิราชนารี

50,000 3,000 ✓ เทศบัญญัติ

390,000 303,000 2 - 2

โครงการท้ังหมด                          จ านวน    15   โครงการ      
    -  ด าเนินการแล้วเสร็จ                จ านวน    6   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   40.00
    -  อยู่ระหว่างด าเนินการ              จ านวน    -   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ     -
    -  ไม่ได้ด าเนินการ                     จ านวน    9  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   60.00

อยู่
ระ

หว่
าง

ด า
เนิ

นก
าร

แล้
วเ

สร็
จ

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม

ล าดับ
ท่ี

 โครงการ

งบตามเทศ
บัญญัติ/งบเงิน

สะสม/เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย

 โครงการ

งบตามเทศ
บัญญัติ/งบเงิน

สะสม/เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

ล าดับ
ท่ี

การด าเนินการ

หมายเหตุ

ไม่
ได้

ด า
เนิ

นก
าร

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย

รวม

การด าเนินการ

หมายเหตุ

ไม่
ได้

ด า
เนิ

นก
าร

อยู่
ระ

หว่
าง

ด า
เนิ

นก
าร

แล้
วเ

สร็
จ
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน  3  โครงการ
5.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินี 3 มิถุนายน"

5,000 480 ✓ เทศบัญญัติ

2 โครงการพัฒนาคู คลอง เน่ืองในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28
 กรกฎาคม

5,000 - ✓ เทศบัญญัติ

10,000 480 1 - 1

5.5 แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอยและ
รักษาความสะอาด

50,000 22,776 ✓ เทศบัญญัติ

50,000 22,776 - - 1

    -  ไม่ได้ด าเนินการ                     จ านวน    1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   33.33

ล าดับ
ท่ี

 โครงการ

งบตามเทศ
บัญญัติ/งบเงิน

สะสม/เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย

การด าเนินการ

หมายเหตุ

ไม่
ได้

ด า
เนิ

นก
าร

อยู่
ระ

หว่
าง

ด า
เนิ

นก
าร

แล้
วเ

สร็
จ

รวม

ล าดับ
ท่ี

รวม

การด าเนินการ

โครงการท้ังหมด                          จ านวน    3   โครงการ      
    -  ด าเนินการแล้วเสร็จ                จ านวน    2   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   66.67
    -  อยู่ระหว่างด าเนินการ              จ านวน    -   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ     -

หมายเหตุ

ไม่
ได้

ด า
เนิ

นก
าร

อยู่
ระ

หว่
าง

ด า
เนิ

นก
าร

แล้
วเ

สร็
จ โครงการ

งบตามเทศ
บัญญัติ/งบเงิน

สะสม/เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและข้อมูลข่าวสาร จ านวน  21  โครงการ
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1 โครงการงานรัฐพิธีและวันส าคัญของชาติ 150,000 39,750 ✓ เทศบัญญัติ

1,300,000
โอนเพ่ิม 574,300

3 โครงการวันท้องถ่ินไทย 5,000 - ✓ เทศบัญญัติ

4 โครงการวันเทศบาล 5,000 - ✓ เทศบัญญัติ

50,000 - ✓ เทศบัญญัติ

(โอนลด)

-

(โอนลด)

361,000

(ผูกพัน)

-

(โอนลด)

9 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอ าเภอทุ่งสง

30,000 20,000 ✓ เทศบัญญัติ

10 โครงการจัดงานรัฐพิธี 7,000 - ✓ เทศบัญญัติ

11 โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
เทศบาลต าบลท่ีวัง

20,000 - ✓ เทศบัญญัติ

12 โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561 -2565) เทศบาลต าบลท่ีวัง

30,000 - ✓ เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติ

การด าเนินการ

หมายเหตุ

ไม่
ได้

ด า
เนิ

นก
าร

อยู่
ระ

หว่
าง

ด า
เนิ

นก
าร

แล้
วเ

สร็
จ

2

ล าดับ
ท่ี

 โครงการ

งบตามเทศ
บัญญัติ/งบเงิน

สะสม/เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย

โครงการจัดการเลือกต้ัง 1,327,778 ✓ เทศบัญญัติ

โครงการปรับปรุงห้องน้ าส านักงานเทศบาล
ต าบลท่ีวัง หมู่ท่ี 2

361,000 ✓

6 .โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบริเวณ
ส านักงานเทศบาลต าบลท่ีวัง (โดยใช้
โครงสร้างหลังคากันสาดเดิมบางส่วน)  หมู่ท่ี 2

183,000 ✓

เทศบัญญัติ

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง

5

8 โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลท่ีวัง (โดยการร้ือกันสาดเดิมและติดต้ัง
กันสาดใหม่บริเวณด้านหน้าอาคาร) หมู่ท่ี 2

123,000 ✓

เทศบัญญัติ

7
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-
(โอนลด)

14 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายแก่
ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและ
พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลท่ีวัง

20,000 - ✓ เทศบัญญัติ

15 โครงการจัดท าเอกสารเผยแพร่การด าเนินงาน 100,000 99,000 ✓ เทศบัญญัติ

16 ค่าใช้จ่ายจ้างท่ีปรึกษาส ารวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของเทศบาล

30,000 25,000 ✓ เทศบัญญัติ

17 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

30,000 360 ✓ เทศบัญญัติ

-

(โอนลด)
3,118,300 1,872,888 11 1 6

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 -
(โอนลด)

2 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยให้กับประชาชน

100,000 96,214 ✓ เทศบัญญัติ

-
(โอนลด)

520,000 96,214 2 - 1

โครงการท้ังหมด                          จ านวน    21   โครงการ      
    -  ด าเนินการแล้วเสร็จ                จ านวน    7   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   33.34
    -  อยู่ระหว่างด าเนินการ              จ านวน    1    โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  4.76
    -  ไม่ได้ด าเนินการ                     จ านวน   13  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   61.90

เทศบัญญัติ

รวม

การด าเนินการ

หมายเหตุ

ไม่
ได้

ด า
เนิ

นก
าร

อยู่
ระ

หว่
าง

ด า
เนิ

นก
าร

แล้
วเ

สร็
จ

หมายเหตุ

เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติ13

18

โครงการเทศบาลพบประชาชน 80,000 ✓

โครงการด าเนินการจัดท าระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์

20,000 ✓

✓

3 โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

400,000 ✓

1 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย วาตภัย
 และอัคคีภัยประจ าปี

20,000

ล าดับ
ท่ี

 โครงการ

งบตามเทศ
บัญญัติ/งบเงิน

สะสม/เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย

การด าเนินการ

ไม่
ได้

ด า
เนิ

นก
าร

อยู่
ระ

หว่
าง

ด า
เนิ

นก
าร

แล้
วเ

สร็
จ

รวม

ล าดับ
ท่ี

 โครงการ

งบตามเทศ
บัญญัติ/งบเงิน

สะสม/เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย
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4.การติดตามและประเมินผลเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที ่กำหนดไว้ ซ ึ ่งเป็นส่วนหนึ ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3.ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4 วสิัยทัศน์ (5) 
     3.5 กลยุทธ ์ (5) 
     3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8 แผนงาน (5) 
     3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 

 
หมายเหตุ : เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ไม่ควรน้อยกว่า  
ร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งนำ้ ลักษณะของ
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลอืกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 
3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกบัจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวน
ประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห ์

(2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคม ขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง      การปศุสตัว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2) 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี 
และงานประจำปี ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1.64 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ รว่มตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปญัหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3) 2.64 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลมุความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ และ    Thailand 4.0 

20 
(5) 

 
4.91 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 2.18 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ดา้นแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (3) 2.73 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ขอ้มูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม่ต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น  

(3) 2.64 

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภมูิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(3) 2.91 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบนัและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threats (อุปสรรค) 

(3) 2.73 

3.ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปญัหาการพัฒนาและแนวทางการพฒันาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

 
9.64 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
ฉบับที่ 12 และ Thailand 4.0 

(10) 9.55 
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ประเด็น 
การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์  คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 
4.0 

(10) 9.45 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5) 4.82 

3.5 กลยุทธ์ 
 
  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 4.73 

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(5) 4.91 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5) 4.91 

3.8 แผนงาน 
 
 
 
  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 4.91 

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.82 
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ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
     

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลที่วัง   20 19.27 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18.09 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      60 57.73 

3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลที่วัง        10 9.64 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 9.55 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9.45 
3.4 วิสัยทัศน์       5 4.82 
3.5 กลยุทธ์        5 4.73 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 4.91 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 4.91 
3.8 แผนงาน       5 4.91 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4.82 

รวมคะแนน 100 95.09 
 
สรุป ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
หมายเหตุ : เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) โดยสรุปการพิจารณาได้ ดังนี้ 
 1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลที่วัง   
  คะแนนเต็ม =     20       คะแนน 
  คะแนนที่ได้ =     18.27   คะแนน 
  คิดเป็นร้อยละ =     91.35  
 2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

คะแนนเต็ม =     20       คะแนน 
  คะแนนที่ได้ =     18.09   คะแนน 
  คิดเป็นร้อยละ =     94.50  
 3.ยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม =     60      คะแนน 
  คะแนนที่ได้ =     57.78   คะแนน 
  คิดเป็นร้อยละ =     96.30  
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
     5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (5) 
     5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
         สังคมแห่งชาติ  

(5) 

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

(5) 

     5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (5) 
     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพดา้นเศรษฐกิจ,ด้าน
สังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9.82 

2.การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนท่ีดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไวเ้ท่าไร 
จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการไดม้ีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิน่ตามอำนาจ
หน้าท่ีที่ได้กำหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

10 9.36 

3.การประเมินผล การนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผล ของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคมาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการใน
พื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจ
หน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การ
ดำเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัตริาชการตามที่บรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10 9.55 

4.แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน/งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นทีม่ีพื้นท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน/งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารฐั 

10 9.73 
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ประเด็น 
การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสยัทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ช่ือ
โครงการมคีวามชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
4.91 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 

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

(5) 4.91 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบจุำนวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคือ
อะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำท่ีไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเปา้หมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4.64 

5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
20 ปี 
 
 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

 4.82 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 

โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่
ปฏิบัติให้เกดิผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจงัใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิ
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเช่ือมโยงภมูิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(5) 4.91 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

5.6 โครงการมี
ความสอดคล้อง
กับ Thailand 
4.0 
 
 
 
 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based 
Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภณัฑไ์ปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม  (2) เปลี่ยนจากการขบัเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลือ่นด้วนเทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสนิค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึน้ รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค ์นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรยีบเชิงเปรยีบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4.82 

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนดิขึ้น 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยก
ส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5) 4.91 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมัน่คง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดำเนินการเองหรือร่วม
ดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5) 4.73 

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่  
(1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 4.82 

5.10 มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง 
หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ ์

(5) 5.00 

5.11 มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงคแ์ละผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ม ีการกำหนดต ัวช ี ้ ว ั ดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)  ท ี ่  สามารถว ัดได้  
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิด
ที่สิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 4.73 

5.12 ผลที่คาดว่า
จะได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที ่เกิดขึ ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที ่ตั ้งไว้ การได้ผลหรือผลที ่เกิดขึ ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง ( 1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งที ่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้     
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 4.73 

รวมคะแนน  100 96.36 
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ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ  

       
ลำดับ 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9.82 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9.36 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9.55 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9.73 
5 โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 57.93 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.91 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.91 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง  

5 4.64 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4.82 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

5 4.91 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.82 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4.91 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

5 4.73 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4.82 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5.00 
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 4.73 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4.73 
รวมคะแนน 100 96.39 
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สรุป ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ 
หมายเหตุ : เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) โดยสรุปการพิจารณาได้ ดังนี้ 
 1.การสรุปสถานการณ์การพิจารณา    
 2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

 4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 5.โครงการพัฒนา รวม 12 ประเด็น 

คะแนนเต็ม =     100     คะแนน 
  คะแนนที่ได้ =     96.39   คะแนน 
  คิดเป็นร้อยละ =     96.30  
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แบบประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลที่วังตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

คำชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   

สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลำดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (65 โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละของเทศ
บัญญัติ/เงินสะสม/เงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลตำบลที่วัง และฉบับ
เพิ่มเตมิ  

241 

 

172,056,400 

26.97 62.50 

2 ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย/จ่ายเงินสะสม/เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ 

104 72,244,200 

3 สามารถดำเนินการได ้

 

 

65 65,001,787 

 

 

 

31 
สรุปรายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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4.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

      ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  มีการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งสามารถตอบสนองความ
ต้องการชุมชน บรรเทาความเดือดร้อนชุมชนได้ในระดับหนึ่ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบล ที่
วังได้ดำเนินการโครงการทั้งหมด 43 โครงการ การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงถนนใน
ตำบล งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 6 โครงการ ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้ แต่อย่างไรก็ตามใน
บางพ้ืนที่ยังมีถนนที่ประชาชนยังประสกับความเดือดร้อนอยู่ เทศบาลตำบลที่วังต้องเร่งดำเนินการในการ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป 

             ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว  
  เทศบาลตำบลที่วังได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทักษะทาง
อาชีพ การสร้างตลาดที่ได้มาตรฐานสามารถเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้าให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 

              ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   มีการตั้งงบประมาณด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี ชักพระ งานวันลอยกระทงใน
ตำบล เทศกาลเดือนสิบ วันสงกรานต์ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ แต่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (2019) 

 มีการตั้งงบประมาณในการพัฒนาด้านการสนับสนุนส่งเสริมบำรุงศาสนา ศิลปวัฒธรรม   
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า (2019) 

 มีการส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษา สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม ให้เด็ก
เล็กในพ้ืนที่ตำบลที่วัง  

            ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

   มีการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสวัสดิการให้กับประชาชนในพ้ืนที่ตำบลที่วัง ได้แก่ 
ผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์  

 มีการส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้ในการป้องกันโรคแก่ประชาชน แต่ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (2019) 

 มีการส่งเสริมดา้นการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ 
  ส่งเสริม สนับสนุน การดูแลเรื่องสุขภาพ, สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. 

ส่งเสริม สนับสนุนในเรื่องการกีฬา และนันทนาการแต่ไมไ่ด้ดำเนินการเนื่องจาก 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (2019) 
                    

 

ส่วนที่  4 
สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 มีการส่งเสริมให้ชุมชน บริหารจัดการขยะในครัวเรือน การคัดแยกขยะจากต้นทาง และ

การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและข้อมูลข่าวสาร 

   มีการจัดเวทีประชาคม เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการเพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนการประชาสังคม โดยรับฟัง
ความคิดเห็นเสียงส่วนใหญ่ และเคารพเสียงส่วนน้อย 
   มีการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาการทำงานให้
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 มีการดูแลในเรื่องการสร้างความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โครงการ 
รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน 

 มีการส่งเสริม และสนับสนุนในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  
   การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลที่วัง เพื่อนำผลการประเมิน
ดังกล่าวมาปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 
   มีการปรับปรุงสถานที ่ณ สำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง เพ่ือรองรับการให้บริการประชาชน
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
     มีการจัดทำเอกสารเผยแพร่การดำเนินงานของเทศบาลตำบลที่วัง 

        4.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลที่วัง ได้ดำเนิน
โครงการตามแผนงานที่วางไว้จำนวน  65  โครงการ จากโครงการทั้งหมด 104 โครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผนการ
ดำเนินงานที่ตั้งไว้ แต่ยังมีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 39 โครงการ ซึ่งสาเหตุที่ไม่ได้ดำเนินการส่วนใหญ่
นั้นเกิดจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 ที่ระบาดขึ้นในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่
สามารถดำเนินโครงการได้ และบางโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการก็โอนงบประมาณไปดำเนินการโครงการอ่ืนที่มี
ความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่า แต่ถึงอย่างไรแล้วเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสาย
พันธ์ใหม่ 2019 นั้นได้คลี่คลายลง เทศบาลตำบล  ที่วังก็เร่งดำเนินโครงการต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนมากที่สุด 
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4.3 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ปัญหาและอุปสรรค 

1)  จำนวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก  เกินศักยภาพที่เทศบาลตำบลที่
วัง จะสามารถดำเนินการได้ทุกโครงการทำให้ร้อยละขอโครงการที่ทำได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวน
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2)  เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน 
  3)  ชุมชนในพ้ืนที่ตำบลที่วังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก  
  4)  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
ชุมชนได้ทั้งหมด  
  5) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่สามารถขับเคลื่อนภารกิจด้านต่างๆ  
ให้เกิดความสำเร็จได้โดยเร็ว 
  6) ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (2019) ที่ได้แพร่กระจายในพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่องทำให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินโครงการ และการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน 
  ข้อเสนอแนะ  

1)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ  และงบประมาณ
รวมถึงสถานะการคลัง  ในการกำหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ๆ เพ่ือให้มีการดำเนิน
โครงการได้ตามแผนร้อยละเพ่ิมข้ึน มีจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการน้อยลง  

2)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

3)  เทศบาลตำบลที่วัง ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ
ในแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

4)  ควรดำเนินการโครงการ / กิจกรรม ที่เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
มากที่สุด  เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องถนนในการสัญจรไป – มา การใช้น้ำเพ่ือการอุปโภค -บริโภค การ
แก้ปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลที่วัง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีข้อเสนอแนะดังนี้    

 1) เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลที่วัง เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ควรดำเนินการติดตามและประเมินผลฯ ปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ภายในเดือนเมษายน 
และครั้งที่ 2 ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 2) โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ควรชี้แจงเหตุผลให้ประชาชนทราบ 
 3) หากสามารถดำเนินการได้ ให้พิจารณาดำเนินโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วให้ครบทุก
โครงการ หากติดปัญหาหรืออุปสรรคควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว  เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 
 4) ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
น เนื่องจากโครงการที่บรรจุไว้มีจำนวนมาก แต่สามารถดำเนินการได้จริงน้อย 

5) พิจารณาการติดตามและประเมินผลฯ ในครั้งถัดไปควรมีเอกสารแผนการดำเนินงานประจำปีที่
แสดงถึงโครงการและห้วงระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ติดตามได้ง่ายขึ้น 

 
 

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

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลตำบลที่วัง 


