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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ ๒๙  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนา  มีหน้าที่                 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการจะต้องก าหนด                 
แนวทางการติดตามและด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านฆ้อง  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านฆ้อง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  
ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี ้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ ่งในการพัฒนา
เทศบาลในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพ่ือประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

                                                                                      แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านฆ้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
 

            หน้า 
 
 ส่วนที่  1  บทน า         1  -  2 
            
 ส่วนที่  2  วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เพ่ือการพัฒนา       3  
 
 ส่วนที่  3  ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านฆ้อง      4 
 
 ส่วนที่  4  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    5  – 28
     
 ส่วนที่  5  บทสรุป         29 – 30 
          บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ     31 – 46 
 
 
ภาคผนวก                  

 ประกาศเทศบาลต าบลบ้านฆ้อง เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านฆ้อง 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านฆ้องได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านฆ้อง  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านฆ้อง   
ที่  578/2561   ลงวันที่  17  ธันวาคม  2561  โดยให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน         
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 

1.  จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
1.1   เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์ตามที ่

ต้ังไว้  
1.2  เพ่ือให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านฆ้องสามารถแก้ไขปัญหา

ได้ตรงกับความต้องการ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด  
1.3  เพ่ือให้ข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถน ามาปรับปรุง 

แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แตยุ่ติการด าเนินโครงการได้ 
  

2.  กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล  
2.1  ความส าคัญของการติดตาม  

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่
การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการ ซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน 
หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนด กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  

 

/ในทางตรง……. 



 2 
ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน 

(Cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ และการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถใน
การเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ 
และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 

 
2.2   ความส าคัญของการประเมินผล  

การประเมินผลนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ 
ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยัง
ถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็น
ระบบมีความเท่ียงตรง เชื่อถือได้ 
 
3.  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล  

3.1  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ - เป็นการน าแผนงานหรืองานโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนสามปีไป
ด าเนินการให้เกิดผล โดยก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและวิธีปฏิบัติการ  

3.2  การติดตาม - เป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการด าเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือโครงการตาม
แผนพัฒนาว่าได้มีการปฏิบัติตามชิ้นงาน กิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผนงานหรือโครงการหรือไม่ การใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ก าหนดหรือไม่  

3.3  การประเมินผล - เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบว่าแผนงานหรือโครงการที่จะน าไปสู่การปฏิบัติบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่ อยู่ในระดับใดหรือกล่าวคือเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือระดับการบรรลุวัตถุประสงค์
ของการน าแผนงาน /โครงการไปสู่การปฏิบัติ 

 
 

****************************** 
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ส่วนที่  2 

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร ์และเป้าประสงคเ์พื่อการพัฒนา 
 

   เทศบาลต าบลบ้านฆ้อง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงคเ์พ่ือการพัฒนาในภาพรวมไว้ ดังนี้ 
 

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านฆ้อง 
  “บ้านฆ้องต าบลน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี มีชุมชนเข้มแข็ง สาธารณูปโภคพร้อม น้อมน าวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านฆ้อง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการวางแผน  ส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

3. เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านฆ้อง 
 1. การคมนาคมทางบกทางน้ า และไฟฟ้าสาธารณะ มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 

 2. ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
 3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอส าหรับการด ารงชีวิต 
 4. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษ 
 5. ชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. การศึกษาเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 7. มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 8. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สังคม ในความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน และห่างไกลจากยาเสพติด 
 9. ประชาชนรักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดี 
 10. เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 11. ประชาชนได้รับการบริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
 12. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง 
                         ยั่งยืน 
 13. จัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย และระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างเหมาะสมและถูกวิธี 
 14. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 15. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
 16. การบริหารงานที่ดี มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 17. ประชาชนมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยเพ่ิมมากขึ้น 
 18. ประชาชนตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
 19. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

……………………………………………….. 
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ส่วนที่  3 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านฆ้อง 

    ตามที่เทศบาลต าบลบ้านฆ้อง ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา   
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลฯ เทศบาลต าบลบ้านฆ้อง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านฆ้อง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐ แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ราชบุรี และใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลบ้านฆ้อง ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
ต าบลบ้านฆ้อง (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  ๖ ด้าน 1๘ แนวทางการพัฒนา เพ่ือ
ใช้ในการด าเนินการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านฆ้อง ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1. ระบบการคมนาคม การจัดการขนส่ง และไฟฟ้าสาธารณะ 
2. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร

ตลอดจนการป้องกันน้ าท่วม 
3. ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
4. พัฒนาระบบจราจร 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสังคม 
2. ส่งเสริมการศึกษาและกีฬา 
3. ส่งเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม และนันทนาการ 
4. ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่   3  ด้านการจัดระเบียบ
ชุ มชน /สั ง คมและการรั กษาความสงบ
เรียบร้อย 

1. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ ของ

ประชาชน 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่   4  ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การขนส่ง การแข่งขัน และการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

2. สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร 
3. พัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. ระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสีย 
2. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

๑. ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบัน ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

***************************** 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 (1) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบก ากับการจัดท าแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 

แบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการ
ประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินความพึงพอใจ   

 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีดังนี้ 
  แบบท่ี 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบท่ี 3/1  การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
   แบบที่ 3/2 และ แบบ 3/3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินความพึง

พอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบท่ี 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
   
 (2) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลต าบลบ้านฆ้องได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาเทศบาลต าบลบ้านฆ้องให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม       
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
   โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 

แบบที ่๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
 
 
 

 
/แบบที่ 1... 
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แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ 
ครั้ง หลังจากท่ีองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 

 
 

 

 

 

 

/แบบที่ 2...

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
11. มีการก าหนดเปูาประสงค์   
12. มีการก าหนดตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถิ่น   
13. มีการก าหนดค่าเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น   
15. มีการก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   
16. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
17. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
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แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ค าชี้แจง : แบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต ้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหรือคณะกรรมการก าหนด 
  
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     เทศบาลต าบลบ้านฆ้อง   . 
2.  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปีท่ี 1 พ.ศ. 2561 ปีท่ี 2 พ.ศ. 2562 ปีท่ี 3 พ.ศ. 2563 ปีท่ี 4 พ.ศ. 25๖4 ปีท่ี 5 พ.ศ. 25๖5 รวม  5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

14 8,204,000 8 12,896,200 50 21,699,000 49 28,798,700 36 17,757,700 74 89,355,600 

ยุทธศาสตร์ที่  2 
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

30 21,843,400 37 24,912,100 40 29,040,300 37 29,875,600 37 32,075,600 181 137,747,000 

ยุทธศาสตร์ที่  3  
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

11 4,225,000 13 5,625,000 14 4,104,000 14 3,107,000 12 1,306,000 64 18,367,000 
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/4. ผลการ... 

ยุทธศาสตร์ 

ปีท่ี 1 พ.ศ. 2561 ปีท่ี 2 พ.ศ. 2562 ปีท่ี 3 พ.ศ. 2563 ปีท่ี 4 พ.ศ. 25๖4 ปีท่ี 5 พ.ศ. 25๖5 รวม  5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
ด้านการวาง
แผนการส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยก
รรมและการ
ท่องเที่ยว 

6 231,000 8 881,000 9 1,821,000 10 1,921,000 8 481,000 41 5,335,000 

ยุทธศาสตร์ที่  5  
ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

5 140,000 6 6,190,000 7 430,000 7 223,000 7 430,000 32 7,413,000 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ 
ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

7 697,500 7 697,500 7 617,500 7 617,500 7 617,500 35 3,247,500 

รวม 73 35,340,900 79 51,201,800 127 57,711,800 214 64,542,800 107 52,667,800 427 261,465,100 
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4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1 - ฉบับท่ี 7) 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  
และสาธารณูปการ 

1 1.72 2 3.45 8 13.79 11 18.96 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

13 22.41 5 8.62 9  15.52 27 46.55 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

3 5.17 1 1.72 3 5.17 7 12.07 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการวางแผนการส่งเสรมิการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

2 3.45 - - 2 3.45 4 6.90 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านการบริหารจดัการและการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

- - - - 7 12.07 7 12.07 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

- - - - 2 3.45 2 3.45 

รวม 19 32.76 8 13.79 31 53.45 58 100 
 

ซึ่งตามโครงการที่ได้บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ 
 

งบประมาณตาม 
เทศบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 11 11,168,200 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 27 24,621,800 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 7 810,000 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและ 
                      การท่องเที่ยว 

4 840,000 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ 7 200,000 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 2 310,000 

รวม 58 37,950,000 

/5. การเบิกจ่าย... 
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5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563  

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน  
สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

2,904,000 7.65 - - 2,904,000 7.65 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 19,026,805.02 50.14 - - 19,026,805.02 50.14 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

112,387.60 0.30 - - 112,387.60 0.30 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและ 

การท่องเที่ยว 

763,156 2.01 - - 763,156 2.01 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการ
และการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

- - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

- - - - - - 

รวม 22,806,348.62 60.10 - - 22,806,348.62 60.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/การเบิกจ่าย... 



11 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณปี  2563 (แยกตามโครงการ/กิจกรรม) 

 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนนิการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
ทีต่ั้งไว ้

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จ านวน 11  โครงการ 

1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท ์
 ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 1 (จากห้อง   
 แถวนางใคร่ อุดมพงศ์วัฒนา) 

- -  1,480,000 
(กันเงิน 63) 

- 

2.   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ  
ระบายน้ า หมู่ที่ 1 (จากบริษัทโตโยต้าเจริญค้า ถึงบ้าน 
นายแก้ว พันผา) 

- -  1,990,000 
(กันเงิน 63) 

- 

3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ  
ระบายน้ า หมู่ที่ 2 (จากบ้านนางสพุินธ์ ตปสีโล  
(ต้นโพธิ์) ถึงบ้านนายประเสริฐ ม่วงเขียว) 

 - - 1,972,000 1,389,000 

4.  โครงการก่อสร้างลานคอนกรตีเสริมเหล็ก พร้อม 
     ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 2 (บรเิวณศาลาอ่าน 
     หนังสือพิมพ์) 

- -  270,000 
(กันเงิน 63) 

- 

5.   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต หมู่ที่ 3 (บรเิวณถนนบ้านเกาะซอย 2) 

- -  1,100,000 
(กันเงิน 63) 

- 

6.   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. สายบ้านนายสง่า  
      หนูนันท์ ถึงบ้านนายลอง เตียงเกตุ หมู่ที่ 5 

-  - 1,646,000 1,515,000 

7.   โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 6 (บริเวณซอยบ้าน 
นายขจรศักดิ์ ตู้นิ่ม) 

- -  476,000 
(กันเงิน 63) 

- 

8.   โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมปูายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      เทศบาลต าบลบ้านฆ้อง  

-  - 885,000 
(กันเงิน 63) 

- 

9.   โครงการก่อสร้างโรงเรือนเครือ่งสูบน้ า (สะพานขาว) - -  90,000 
(กันเงิน 62) 

- 

10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนยฝ์ึกด้านการ 
      พัฒนาอาชีพและรายได ้

- -  940,000 
(กันเงิน 62) 

- 

11. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
      แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 (บริเวณถนนเลยีบคลอง    
      ชลประทาน  จากหน้าบ้านนางปณพร แซ่ตัน ถึงซอย  
      หลังบ้านนางสาวสมพร ลาวโฉม) 

- -  319,200 
(กันเงิน 62) 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต จ านวน  27  โครงการ   

1. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์  - - 120,000 96,000 

2. เบี้ยยังชีพคนพิการ  - - 3,000,000 2,672,000 

3. เบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ  - - 14,000,000 11,485,800 

4. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  - - 30,000 30,000 
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5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  -  - 154,600 117,850 

6. โครงการอาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /  
    โรงเรียนเขตเทศบาล 3 แห่ง 

-  - 651,500 425,368.02 

7. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนวดัดีบอน -  - 480,000 389,040 

8. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนวดับ่อมะกรูด -  - 240,000 198,980 

9. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนวดับ้านฆ้อง -  - 560,000 482,020 

10. โครงการอบรมผูป้ระกอบการร้านอาหาร - -  25,000 - 

11. โครงการควบคุมปูองกันโรคไข้เลือดออก  - - 70,000 59,000 

12. เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  - - 300,000 300,000 

13. โครงการปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ - -  91,๐๐๐ - 

14. โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาต ิ  - - 100,000 99,700 

15. โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพตดิภายในเขต 
      เทศบาลต าบลบ้านฆ้อง 

- -  200,000 26,130 

16. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม   
      แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขฯ 

 - - 200,000 200,000 

17. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับขบัเคลื่อนโครงการ      
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

 - - 80,000 62,320 

18. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์ฯ 

- -  15,000 - 

19. โครงการบรรเทาความเดือดรอ้นผู้ไดร้ับผลกระทบกับ
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 - - 594,000 147,672 

20. โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 - - 30,700 26,000 

21. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุม่สตรี 
เทศบาลต าบลบ้านฆ้อง 

- -  100,000 - 

22. โครงการร่วมใจ ลด ละ เลิกบหุรี่ เพื่อชีวีมีสุข - -  20,000 - 

23. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข 

- -  200,000 - 

24. ค่าใช้จ่ายในโครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานี
อนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - - 3,000,000 2,000,000 

25. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส
และคนพิการเทศบาลต าบลบ้านฆอ้ง 

- -  50,000 - 
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26. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลบ้านฆ้อง 

 - - 

100,000 
(โอนเพิ่ม 

200,000) 

208,925 
 

27. โครงการจดัส่งนักกีฬาเขา้ร่วมการแข่งขันกีฬาท่ี
หน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น 

- -  10,000 - 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย จ านวน 7  โครงการ 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร -  - 100,000 48,000 

2. โครงการเลือกตั้งผู้บรหิารท้องถิ่นและเลือกตั้งสมาชิก   
    สภาท้องถิ่น 

- -  500,000 - 

3.  โครงการฝึกอบรมและระงับอัคคีภัย 

 - - 
30,000 
(โอนเพิ่ม 
20,000) 

34,387.60 
 

4. อุดหนุนโครงการเพิม่ประสิทธิภาพศูนย์การปฏิบัต ิ
   การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ 

 - - 
3๐,๐๐๐ 

 
3๐,๐๐๐ 

 
5. ค่าใช้จ่ายในโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
    ในช่วงเทศกาลส าคัญ  

 - - 3๐,๐๐๐ - 

6. โครงการปูองกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ - -  30,๐๐๐  

7. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบตัิการจิตอาสาภัยพิบัติ 
   ประจ า อปท. 

- -  70,000 - 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  จ านวน  4  โครงการ 

1. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสทิธิภาพของบุคลากร 
 - - 

200,000 
(โอนเพิ่ม 

100,000) 
265,606 

2. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการช าระภาษี 
   ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ 

- -  10,000 - 

3. โครงการปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   -  500,000 497,550 

4. โครงการส่งเสรมิการผลติปุ๋ยหมักชีวภาพ - -  30,000 - 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  จ านวน  7  โครงการ 

1. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาด - -  40,๐๐๐ - 

2. โครงการ 50 ครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะมลูฝอย - -  30,๐๐๐ - 

3. โครงการก าจัดขยะมลูฝอย - -  30,๐๐๐ - 

4. โครงการฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ล าน้ า คูคลอง ถนน     
    สวนสาธารณะ) 

- -  3๐,๐๐๐ - 
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5. โครงการธนาคารขยะรไีซเคิลในโรงเรียน - -  3๐,๐๐๐ - 

6. โครงการรณรงค์เพื่อชุมชนต าบลบ้านฆ้อง - -  2๐,๐๐๐ - 

7. โครงการร่วมใจคดัแยกขยะเพือ่ชุมชนต าบลบ้านฆ้อง - -  2๐,๐๐๐ - 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น  จ านวน  2  โครงการ 

1. โครงการส่งเสรมิการเทดิทูนสถาบันพระมหากษตัริย์  
   วันส าคัญ รัฐพิธี ตามหนังสือสั่งการต่างๆ  

- -  300,000 - 

2. โครงการส่งเสรมิการจดังานประเพณีวัฒนธรรม - -  1๐,๐๐๐ - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ส่วนที่ 3 
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ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2563 ครุภัณฑ์ส าหรับ
สถานีอนามัยต าบลบ้านฆ้อง 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนนิการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้
ด าเนนิการ 

งบประมาณ            
ที่ไดร้บั 

งบประมาณ                    
ที่เบิกจ่าย 

1. เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟูาอัตโนมัติ (AED)   - - 120,000 120,000 

2. อุปกรณเ์สริมพัฒนาการแขน และหัวไหลผู่้สูงวัย+ 
    C1035 

 - - 69,000 65,000 

3. อุปกรณเ์สริมพัฒนาการหัวไหล ่และข้อเข่าผูสู้งวัย  - - 78,000 75,100 

4. อุปกรณเ์สริมพัฒนาการข้อเข่าผู้สูงวัย   - - 69,000 68,900 

5. อุปกรณเ์สริมพัฒนาการแขน และหน้าอกผู้สูงวัย 
    (แบบดึงลง)  

 - - 75,000 74,000 

6. เครื่องตรวจสุขภาพอัตโนมัติเบือ้งต้น   - - 500,000 500,000 

7. เครื่องช่ังน้ าหนักแบบดิจติอลพร้อมที่วันส่วนสูงและ 
   ค านวณค่าBMI  

 - - 40,000 38,000 

8. เครื่องซิทอัพ SIX PACK CARE   - - 2,500 2,500 

9. เครื่องเดินวงรี+C1031   - - 12,900 12,000 

10. อุปกรณ์เสรมิพัฒนาการข้อมอื และขาผูสู้งวัย   - - 70,000 69,000 

11. ลู่วิ่งไฟฟูา รุ่น DK-55 AD-4.0 CHP  - - 65,000 59,500 

12. อุปกรณ์เสรมิพัฒนาการก้าวเดินผู้สูงวัย  - - 64,000 63,000 

13. อุปกรณ์เสรมิพัฒนาการขาผูสู้งวัย  - - 75,000 65,000 

14. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone)  - - 30,000 30,000 

15. จักรยานแมเ่หล็ก รุ่น 8071- B-RED  
      น้ าหนักจาน 6 kg  

 - - 14,900 13,900 

รวม 15 - - 1,285,300 1,255,900 
 

ส่วนที่ 4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1.  เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถกระจายท าโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความ    

ต้องการของประชาชนมีมาก 
2.  จ านวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนมีมาก  ท าให้อัตราความส าเร็จในการน าแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้ 
3.  ระยะเวลาในการด าเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ตั้งไว้ 

/แบบที่ 3/1... 
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แบบที ่๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
 ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีการก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  
   1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     เทศบาลต าบลบ้านฆ้อง   . 

2. วัน /เดือน /ปีที่รายงาน      10   พฤศจิกายน  2563  . 

 ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2563  
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 
 

ยุทธศาสตร ์
 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู ่

ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 50 3 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 40 18 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 14 4 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 
                      และการท่องเที่ยว 

9 2 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ 7 - 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 7 - 

รวม 127 27 
 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินการ  
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม     

2.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม     

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม     

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม     

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม     

6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     

7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น     

8.  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

9.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม     

ภาพรวม    
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แบบที่ 3/2 และ แบบ 3/3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินความพึงพอใจ 
ต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 
**เก็บข้อมูลประชาชนต าบลบ้านฆ้อง  จ านวน   120  ชุด** 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1. เพศ  (1) ชาย  (  55  คน)   (2) หญิง   (  65   คน)  
2. อายุ  (1) ต่ ากว่า 20 ปี  (    2  คน)   (2) 20-30 ปี   (  10   คน)   
 (3) 31-40 ปี   (  18   คน)  (4) 41-50 ปี    (  39   คน) 
 (5) 51-60 ปี    (  30   คน)  (6) มากกว่า 60 ปี    (  21   คน)  
3. การศึกษา  (1) ประถมศึกษา  (  45   คน)  (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (  40   คน)  
 (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (  15    คน) (4) ปริญญาตรี    (  20   คน)  
 (5) สูงกว่าปริญญาตรี  (    -   คน)  
4. อาชีพหลัก  (1) รับราชการ  (   2   คน)  (2) เอกชน /รัฐวิสาหกิจ  (   6    คน)  

(3) ค้าขาย /ธุรกิจส่วนตัว  (  42  คน)  (4) รับจ้าง    (   44  คน)  
(5) นักเรียน/นักศึกษา  (    5  คน)  (6) เกษตรกร    (   21  คน)  
(7) อ่ืน ๆ (ระบุ)….......… (        คน) 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

 
ประเด็น 

 

ความพึงพอใจของประชาชน 
พอใจมาก 

(10 คะแนน) 
พอใจ 

(7 คะแนน) 
ไม่พอใจ 

(4 คะแนน) 
1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 46   คน 67   คน 7   คน 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 40   คน 72  คน 8   คน 

3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 43   คน 69   คน 8   คน 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน   
ทราบ 

40   คน 65   คน 15   คน 

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 33   คน 75   คน 12  คน 

6)  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 40   คน 71   คน 9   คน 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

44   คน 67   คน 9  คน 

8)  มีการแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 48   คน 61   คน    11   คน 

9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 48  คน 65   คน 7   คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.37 % 56.67 % 7.96 % 

 
 

/ผลการด าเนิน… 
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ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 2 (จากบ้านนางสุพินธ์ ตปสีโล (ต้นโพธิ์) 
ถึงบ้านนายประเสริฐ ม่วงเขียว) 

2. ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. สายบ้านนายสง่า หนูนันท์ ถึงบ้านนายลอง เตียงเกตุ หมู่ที่ 5 
 

ความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ 
(10 คะแนน) 

 1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.47 
 2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.47 
 3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.44 
 4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.38 
 5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.29 
 6)  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.57 
 7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.69 
 8)  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.56 
 9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.89 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 7.68 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
2. เบี้ยยังชีพคนพิการ 
3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
4. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา (อาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านฆ้อง) 
6. โครงการอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนเขตเทศบาล 3 แห่ง 
7. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดดีบอน 
8. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 
9. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบ้านฆ้อง 
10. โครงการควบคุมปูองกันโรคไข้เลือดออก 
11. โครงการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
12. โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
13. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขฯ 
14. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
15. โครงการบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 
16. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
17. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่าย

โอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
18. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบ้านฆ้อง 
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ความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ 
(10 คะแนน) 

 1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.62 
 2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.60 
 3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.38 
 4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.45 
 5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.35 
 6)  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.41 
 7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.42 
 8)  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.45 
 9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.62 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 7.63 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 
2.  โครงการฝึกอบรมและระงับอัคคีภัย 
3.  อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ 
4.  โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 
 

ความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ 
(10 คะแนน) 

 1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.29 
 2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.28 
 3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.03 
 4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.12 
 5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.19 
 6)  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.19 
 7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.28 
 8)  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.38 
 9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.68 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 7.44 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

1. โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 
2. โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
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ความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ 
(10 คะแนน) 

 1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.41 
 2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.58 
 3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.31 
 4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.44 
 5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.25 
 6)  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.63 
 7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.48 
 8)  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.44 
 9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.59 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 7.61 

 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
- ไม่มีโครงการที่ด าเนินการในปี 2563 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ไม่มีโครงการที่ด าเนินการในปี 2563 
 
สรุป 

ผลการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านฆ้อง
ในภาพรวมในพ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน    120  ชุด ผลที่ได้จากการศึกษาจากร้อยละของความพึงพอใจ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อยู่ใน    เกณฑ์ดี    . 
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/แบบที่ 4... 

แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

18 
(2) 

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

(๒) (2) 

 (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์
เคราะห์ ฯลฯ 

(๒) (2) 

 (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) (2) 

 (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) (2) 

 (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจ าปี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและ 
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) (2) 

 (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (2) 

 (๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (2) 

 (๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ 
และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ  
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) (2) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่องโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

20 
(5) 

18 
(4) 

 (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) (2) 

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

 (3) (3) 

 (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) (3) 

 (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) (3) 

 (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  
ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ -Strength   
(จุดแข็ง) W-Weakness  (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) (2) 
 
 
 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖0 
(๑๐) 

55 
(9) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (8) 

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (8) 

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุ 
ถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(๕) (5) 

๓.๕ กลยุทธ ์
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท า
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์
นั้น 

(๕) (5) 

๓.๖ เปูาประสงค์ของแต่ละ 
ประเด็นกลยุทธ์ 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น  
มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(๕) (5) 

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) (5) 

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงาน
ที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุ
แผนงานและความเชื่องโยงดังกล่าว 

(๕) (5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๓.๙ ความเชื่องโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

ความเชื่องโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) (5) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 91 
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แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ 
ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

๑๐ 10 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิต
นั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้  
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 8 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์  
การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ 
ที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  

๑๐ 8 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

๑๐ 10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

59 
(5) 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน  
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (5) 

๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพทีอ่ยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เปูาหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พ้ืนที่
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลายหลัก  
ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(๕) (4) 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕) (5) 

๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเปูาหมายอนาคต
ประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง  (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
(๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม  (๔) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  (๕) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) (5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การ
เน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (5) 

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด  
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) (5) 

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

(๕) (5) 

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑)ความประหยัด 
(Economy)  (๒)ความมีประสทิธิภาพ (Efficiency)  
(๓)ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  (๔)ความเหล่ือมล้ าใน
การพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) 
(๕)ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) (5) 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่อง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคา
และตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) (5) 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

(๕) (5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ ได้รับเป็นสิ่ งที่ เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล
หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง  
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของ
ความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ 
(๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) (5) 

รวมคะแนน 100 95 
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ส่วนที ่5 
บทสรุป 

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-25๖5) และเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 7) ของเทศบาลต าบลบ้านฆ้องฉบับนี้ สามารถสรุปข้อมูลที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้  

1. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ครบถ้วน โดยเทศบาลต าบลบ้านฆ้องได้ท าการประเมินผลและ
รายงาน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ซ่ึงเป็นหน่วยติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทราบหลังจากท่ีได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 25๖5) และเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1 - ฉบับที ่7)  สรุปรวมไตรมาส  ตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  มีดังนี ้

ยุทธศาสตร ์

รายละเอียดโครงการ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 
ตามแผนฯ 

จ านวน 
โครงการตาม 
เทศบัญญัติ 

จ านวน 
โครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

งบประมาณ 
ตามแผนฯ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

50 11 3 95,502,500 9,819,000 2,904,000 

ยุทธศาสตร์ที่  2   
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

40 27 18 28,385,600 24,621,800 19,026,805.02 

ยุทธศาสตร์ที่  3   
ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

14 7 4 3,275,000 810,000 112,387.60 

ยุทธศาสตร์ที่  4   
ด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

9 4 2 1,821,000 840,000 763,156 

ยุทธศาสตร์ที่  5   
ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

7 7 - 230,000 200,000 - 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7 2 - 617,500 310,000 - 

รวม 127 58 27 57,711,800 37,950,000 22,806,348.62 
 

 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 25๖5) และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 - 
ฉบับที่ 7)  ซึ่งในปีงบประมาณ 2563  มีจ านวนโครงการทั้งหมด จ านวน    127   โครงการ น ามาบรรจุเป็น
เทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน    58   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   45.67   ของจ านวน
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ และสามารถปฏิบัติได้จริงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563   จ านวน     27   โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ   46.55    ของจ านวนโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 และคิดเป็นร้อยละ   21.26   ของจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 25๖5) และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 - 
ฉบับที่ 7) จ านวน  57,711,800 บาท  เป็นงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน   
37,950,00๐   บาท คิดเป็นร้อยละ    65.76   ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 7) และเบิกจ่ายจริงตามเทศบัญญัติ ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 จ านวน    22,806,348.62   บาท คิดเป็นร้อยละ   60.10   ของงบประมาณตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และคิดเป็นร้อยละ   39.52   ของงบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 25๖5) และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 7) 

/3. มีการจัดท า…. 
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3. มีการจัดท าแบบประเมินผลการด าเนินงาน โดยการประเมินตนเองและสอบถามความพึงพอใจ

ของประชาชนในการด าเนินงานในภาพรวม และแยกเป็นแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามจาก
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบ้านฆ้อง  จ านวน  120  ชุด  ซึ่งผลที่ได้อยู่ในเกณฑดี์  มีรายละเอียดดังนี้ 
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านฆ้องในภาพรวม  

 พอใจมาก ร้อยละ      35.37   .  
 พอใจ  ร้อยละ        56.67    . 
 ไม่พอใจ  ร้อยละ        7.96    .  

ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านฆ้องในแต่ละยุทธศาสตร์ (เต็ม 10 คะแนน)  
 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 คะแนนความพึงพอใจ         7.68     . 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 คะแนนความพึงพอใจ         7.63     . 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 คะแนนความพึงพอใจ        7.44     . 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 คะแนนความพึงพอใจ        7.61      . 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 คะแนนความพึงพอใจ             -         . 
 ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

 คะแนนความพึงพอใจ           -         . 
 

4.  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีดังนี้  
4.1  จ านวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนมีมาก อัตราความส าเร็จในการน าแผนไปปฏิบัติได้จริงมีจ านวนน้อย

ไม่ถึงร้อยละ 50 ของจ านวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผน 
4.2  ระยะเวลาในการด าเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ตั้งไว้  
 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 29 (๓)  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะช่วยเป็นข้อชี้แนะ
แก่ผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป โดยสามารถน ามาปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติ
การด าเนินโครงการ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุด  

 

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



 
 
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลบา้นฆ้อง 
เร่ือง   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านฆ้อง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
…………………………………………………….. 

  ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ด าเนินการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  พร้อมรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  ประกอบกับผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 29 (๓)  เทศบาลต าบลบ้านฆ้อง  ขอประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านฆ้อง ประจ าปงงบประมาณ 2563  (ตามรายละเอียด
เอกสารที่ปรากฏแนบท้ายนี้) 

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖3 

   
 

        (นายประเสริฐ   ทองสาด) 
                              นายกเทศมนตรีต าบลบ้านฆ้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-25๖5) และ
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 7) ของเทศบาลต าบลบ้านฆ้องฉบับนี้ สามารถสรุปข้อมูลที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้  

1. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ครบถ้วน โดยเทศบาลต าบลบ้านฆ้องได้ท าการประเมินผล
และรายงาน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบหลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 25๖5) และ
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 7)  สรุปรวมไตรมาส  ตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  มีดังนี ้

 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 25๖5) และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 - 
ฉบับที่ 7)  ซึ่งในปงงบประมาณ 2563  มีจ านวนโครงการทั้งหมด จ านวน    127   โครงการ น ามาบรรจุ
เป็นเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปง พ.ศ. 2563 จ านวน    58   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   45.67   ของ
จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ และสามารถปฏิบัติได้จริงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563   จ านวน     
27   โครงการ คิดเป็นร้อยละ   46.55    ของจ านวนโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ.2563 และคิดเป็นร้อยละ   21.26   ของจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 

 งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 25๖5) และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 
- ฉบับที่ 7) จ านวน  57,711,800 บาท  เป็นงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปง พ.ศ. 2563 
จ านวน   37,950,00๐   บาท คิดเป็นร้อยละ    65.76   ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 7) และเบิกจ่ายจริงตามเทศบัญญัติ ในช่วงระหว่างเดือน
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 จ านวน    22,806,348.62   บาท คิดเป็นร้อยละ   60.10   ของ 

/งบประมาณ…. 

ยุทธศาสตร ์

รายละเอียดโครงการ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

ตามแผนฯ 

จ านวน 

โครงการตาม 

เทศบัญญัติ 

จ านวน 

โครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

งบประมาณ 

ตามแผนฯ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 

ที่เบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

50 11 3 95,502,500 9,819,000 2,904,000 

ยุทธศาสตร์ที่  2   
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

40 27 18 28,385,600 24,621,800 19,026,805.02 

ยุทธศาสตร์ที่  3   
ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

14 7 4 3,275,000 810,000 112,387.60 

ยุทธศาสตร์ที่  4   
ด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

9 4 2 1,821,000 840,000 763,156 

ยุทธศาสตร์ที่  5   
ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

7 7 - 230,000 200,000 - 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7 2 - 617,500 310,000 - 

รวม 127 58 27 57,711,800 37,950,000 22,806,348.62 
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งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ.2563 และคิดเป็นร้อยละ 39.52   
ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 25๖5) และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 7) 

3. มีการจัดท าแบบประเมินผลการด าเนินงาน โดยการประเมินตนเองและสอบถามความพึงพอใจ
ของประชาชนในการด าเนินงานในภาพรวม และแยกเป็นแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม
จากประชาชนในพื้นท่ีต าบลบ้านฆ้อง  จ านวน  120  ชุด  ซึ่งผลที่ได้อยู่ในเกณฑ์ดี  มีรายละเอียดดังนี้ 
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านฆ้องในภาพรวม  

 พอใจมาก ร้อยละ      35.37   .  
 พอใจ  ร้อยละ        56.67    . 
 ไม่พอใจ  ร้อยละ        7.96    .  

ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านฆ้องในแต่ละยุทธศาสตร์ (เต็ม 10 คะแนน)  
 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 คะแนนความพึงพอใจ         7.68     . 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 คะแนนความพึงพอใจ         7.63     . 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 คะแนนความพึงพอใจ        7.44     . 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 คะแนนความพึงพอใจ        7.61      . 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 คะแนนความพึงพอใจ             -         . 
 ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

 คะแนนความพึงพอใจ           -         . 
4.  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีดังนี้  

4.1  จ านวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนมีมาก อัตราความส าเร็จในการน าแผนไปปฏิบัติได้จริงมีจ านวน
น้อยไม่ถึงร้อยละ 50 ของจ านวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผน 

4.2  ระยะเวลาในการด าเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ตั้งไว้  

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเตมิ  ข้อ 29 (๓)  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปงละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปง   ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาจะช่วยเป็นข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปงต่อไป  โดยสามารถ
น ามาปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการด าเนินโครงการ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีได้มากที่สุด  
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