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คำนำ 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 29  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พงศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 12 ได้กำหนดให้มีการ
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะด้องกำหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร เพ่ือให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว จะต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมาของทุกปี   
 

  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล      
บึงสำโรง ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2564 เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายกเทศมนตรี คณะกรรมการพัฒนาฯทราบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฯฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรง และนำผลการติดตามฯดังกล่าวมาปรับใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนได้และเพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 
 
 
               คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 

    แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรง  
            พฤศจิกายน 2564 
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   สว่นที ่1 
  บทนำ 

*************** 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

การติดตาม (Monitoring)และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างม ี
จุดมุ่งหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้
ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืนๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน 
และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแบบแผน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ 
ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มี 
ปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการ
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ 
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน 

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล 
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้
เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่าง
สุขุมรอบคอบพยายามถดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรและผู้มีสว่น
ได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไป
แล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงงาน หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตาม
โครงการเพือ่พัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินแผนงาน
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนหรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื ่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัดร้อยละความสำเร็จของการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้ องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

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 และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร 

ท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนี้ 

1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ 
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

          3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ 
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือดำเนินการต่อไป 

3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ 

กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

    1.) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม 
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนด
ตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น 
จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร 
ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธี
สัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

2.) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน 
จากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

3.) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงคแ์ละ 
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้
ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4.) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ 
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การ
เขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart)หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงาน 
ตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมี
หลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที ่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
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6.) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผล 
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

7.) การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี  
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือ
ผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้ววินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากราย งาน
สรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

3.3 การรายงานผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 

อำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
ขั้นตอนการรายงานผล 

 

 
        

  ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation 
tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยก าร
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไดค้ิด

คณะกรรม 

ติดตามและ 

ประเมินผล 
ผู้บริหารท้องถิ่น รายงานผล 

สภาท้องถิ่น เสนอ 

  ภายในเดือนธันวาคม 
และ 

คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ  ให้ประชาชนทราบ  
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สร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ  มาตราส่วนประมาณค่า และ
วิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื ่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น ได้แก่ 
แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observetion) เป็นต้น 
โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียใน
ท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปใช้และปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำ
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการ
สำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 

  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time and Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
  1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มี
อยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.5 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิง
คุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจ
รวมถึงอำเภอ และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กันในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์
รวมของจังหวัดเดียวกัน 

   ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตอบแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ 
  1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
  2) เครื่องมือ 
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  3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
   2) การสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู ้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) 
สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

   3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Test and Measurements) วิธีนี้จะทำการทดสอบและวัดผล
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะ
ใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด 
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
(formal or semiformal interview) ซ ึ ่ งใช ้แบบส ัมภาษณ์แบบม ีโครงสร ้าง ( structure interviews) 
ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview)ซึ ่งคล้าย ๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
  3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใชช้วีิต
ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล.../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และ
ทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่าง
ดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับการวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์
ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
   1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
   2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
   3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่ เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
ประหยัดงบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรื อข้อมูลที่
เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรต่าง ๆ  
   5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและการ
รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
   6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง 
ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้ 
   7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
   8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจของประชาชนในการรับการบริการประชาชนของ
เทศบาลบึงสำโรง 
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สว่นที ่2 
วสิยัทศัน ์ พนัธกจิ และแนวทางการพฒันา 

****************************** 
วสิยัทศันเ์ทศบาลตำบลบงึสำโรง 

“  ชมุชนนา่อยู ่ มคีวามเขม้แขง็ สิ่งแวดลอ้มด ีคนมคีณุภาพ 
                                และการบรหิารจดัการทีด่ ีแบบมสี่วนร่วมจากทกุภาคส่วน ” 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลตำบลบงึสำโรง 
ยุทธศาสตร์ที ่1 ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน บรหิารจดัการนำ้ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
พันธกจิ 

1. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ำการเกษตร    
2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆในพ้ืนที่  
3. ก่อสร้าง พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้ำอุปโภคบริโภค ถนน ไฟฟ้า 

ประปา อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
4. สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 

แนวทางการพฒันา 
1. ก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบน้ำเพ่ือการเกษตร เพื่ออุปโภคและบริโภค   
2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ป้องกันน้ำท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น 
3. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ให้มีคุณภาพดีอยู่ตลอด 
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค ระบบสื่อสารให้มีคุณภาพดีขึ้น 
5. สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 

 ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นเศรษฐกิจและอาชพี 
 พันธกจิ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งทุนเพ่ือการผลิตด้านการเกษตร   
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลด

ต้นทุนเพื่อการเกษตร  
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือนำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน 

  4. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการดำเนินชีวิต 
แนวทางการพฒันา 

1. พัฒนาระบบทุนเพ่ือการผลิตเพื่อการเกษตร 
2. ส่งเสริมด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
4. ส่งเสริมให้ประชาชนให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 ดา้นพฒันาสงัคม สุขภาพอนามยั การศกึษาศาสนาวฒันธรรม และการกฬีา                      
พันธกจิ 

1. ส ่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ป้องกันโรค และมีการเฝ้าระวัง ร ักษามาตรฐาน  
มีอาหารปลอดภัย 

2. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  
3. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึง 
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 
6. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน  

แนวทางการพฒันา 
1. ส่งเสริมการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษ

สุนัขบ้า เป็นต้น 
2. พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพแข็งแรงและการออกกำลังกาย 
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึง 
5. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
6. ส่งเสริม พัฒนาและอนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์

ชาวบ้าน 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
8. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 
9. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
10. สนับสนุนมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท 
11. สนับสนุนและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ดา้นการบรหิารราชการตามหลักการบรหิารบ้านเมอืงทีด่ี 
พันธกจิ 

1. ส่งเสริมประชาธิปไตยโดยในทุกภาคส่วนของสังคม 
2. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตนเอง 
3. นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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สว่นที ่3 
การตดิตามและประเมนิผล 

****************************** 
การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบึงสำโรง  ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖4 ดำเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561  หมวด ๖  ข้อ ๒๙ โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องดำเนินการ   

(๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบึงสำโรง 

➢  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   
1. ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่ 

2. สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
3. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
4. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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การกำกับการจดัทำแผนพฒันา 
ของเทศบาลตำบลบงึสำโรง  อ. แก้งสนามนาง จ.นครราชสมีา 

ประเด็นการประเมนิ มีการ
ดำเนนิงาน 

ไม่มกีาร
ดำเนนิงาน 

สว่นที ่1 คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนา   

สว่นที ่2 การจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิน่   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   

9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น   

10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง   

11.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน   

13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์   
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การตดิตามประเมนิผลแผนพฒันา ประจำป ีพ.ศ. 2564 
ของเทศบาลตำบลบงึสำโรง   อ.แก้งสนามนาง จ. นครราชสมีา 

ตารางที ่1    จำนวนโครงการตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565 ) แบง่ตามยทุธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน บริหาร
จดัการน ้า
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

63 187,035,400.00 63 186,062,800.00 73 193,244,500.00 101 239,596,600.00 38 74,205,400.00 

ดา้นเศรษฐกิจและ
อาชีพ 

16 630,000.00 16 630,000.00 16 700,000.00 16 730,000.00 18 710,000.00 

ดา้นพฒันาสังคม 
สุขภาพอนามยั 
การศึกษาศาสนา
วฒันธรรม และการ
กีฬา 

77 18,815,758.00 81 19,233,858.00 84 19,586,758.00 85 20,092,058.00 88 19,779,700.00 

ดา้นการบริหาร
ราชการตาม
หลกัการบริหาร
บา้นเมืองท่ีดี 

31 1,993,900.00 42 1,925,300.00 51 2,950,900.00 48 2,721,700.00 37 1,357,700.00 

รวม 187 208,475,058.00 202 207,851,958.00 224 216,482,158.00 250 263,140,358.00 181 96,052,800.00 

 

(อา้งองิ : จากระบบ E -plan เมน ูรายงานตามระเบยีบฯขอ้มลู ณ วนัที ่  17 พฤศจกิายน 2564) 
 
 ตารางที ่2 การตัง้งบประมาณตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำป ี พ.ศ.2564  

ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอ้บญัญตั ิ
เปรยีบเทยีบแผนพฒันากบั

เทศบญัญตัฯิ (รอ้ยละ) 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

17 2,313,200.00 16.83 

ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ 6 90,000.00 37.50 

ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรม และการกีฬา 

42 16,334,503.00 49.41 

ด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมือง
ที่ดี 

7 655,000.00 14.58 

รวม 72 19,392,703.00 28.80 

 (อา้งองิ : จากระบบ E -plan เมน ูรายงานตามระเบยีบฯขอ้มลู ณ วนัที ่  17 พฤศจกิายน 2564) 
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ตารางที ่3  ตารางสรปุผลดำเนนิงานประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  แบ่งตามยทุธศาสตร์ 

ยทุธศาสตร ์

แผนการดำเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนมุัตงิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน บริหาร
จัดการน้ำ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

101 239,596,600 17 2,313,200 9 2,044,550 9 2,044,550 

2.ด้านเศรษฐกิจและ
อาชีพ 

16 730,000 6 90,000 0 0 0 0 

3.ด้านพัฒนาสังคม 
สุขภาพอนามัย 
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรม และการ
กีฬา 

85 20,092,058 42 16,334,503 24 14,574,843.90 24 14,560,257.90 

4.ด้านการบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

48 2,721,700 7 655,000 1 409,170.10 1 409,170.10 

รวม 250 263,140,358 72 19,392,703 34 17,028,564 34 17,013,978 

(อา้งองิ : จากระบบ E -plan เมน ูรายงานตามระเบยีบฯขอ้มลู ณ วนัที ่  17 พฤศจกิายน 2564) 
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รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระหว่างเดือนตุลาคม 2563  -เดือนกันยายน 2564 
หมวด ประเภท ประมาณการ รบัจริง รบัจริงเกนิ

ประมาณการ 
หมวดภาษีอากร 

  
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 150,000.00 21,628.76 -128,371.24 

ภาษีป้าย 10,000.00 12,236.10 2,236.10 
รวมหมวดภาษอีากร 160,000.00 33,864.86 -126,135.14 

หมวด
ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

  
  
  
  
  
  
  

ค่าธรรมเนียมเก็บขน
อุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 

5,000.00 0.00 -5,000.00 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการ
ควบคุมอาคาร 

300.00 420.00 120.00 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
ทะเบียนพาณิชย์ 

500.00 850.00 350.00 

ค่าปรับการผิดสัญญา 25,000.00 81,262.00 56,262.00 
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ 
ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 

5,000.00 0.00 -5,000.00 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร 

700.00 1,092.50 392.50 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
โฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียง 

200.00 140.00 -60.00 

ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 200.00 0.00 -200.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนยีม คา่ปรบั และ

ใบอนญุาต 
36,900.00 83,764.50 46,864.50 

หมวดรายได้
จากทรัพย์สิน 

ดอกเบี้ย 100,000.00 77,030.72 -22,969.28 

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ 100,000.00 77,030.72 -22,969.28 
หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 

  
  
  

เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 17,999.00 17,999.00 
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และ
คำร้อง 

50.00 42.00 -8.00 

ค่ารับรองสำเนาและถ่าย
เอกสาร 

1,000.00 1,200.00 200.00 

รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 1,000.00 55,305.00 54,305.00 
รวมหมวดรายได้เบด็เตลด็ 2,050.00 74,546.00 72,496.00 
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หมวด ประเภท ประมาณการ รบัจริง รบัจริงเกนิ
ประมาณการ 

หมวดภาษี
จัดสรร 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ภาษีและค่าธรรมเนียม
รถยนต์ 

700,000.00 582,485.10 -117,514.90 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 
กำหนดแผนฯ 

10,000,000.00 9,480,825.13 -519,174.87 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 
จัดสรรรายได้ฯ 

3,000,000.00 2,619,666.39 -380,333.61 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 150,000.00 138,926.29 -11,073.71 
ภาษีสรรพสามิต 5,000,000.00 4,355,535.03 -644,464.97 
ค่าภาคหลวงแร่ 80,000.00 66,076.67 -13,923.33 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 70,000.00 24,043.76 -45,956.24 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

100,000.00 60,986.00 -39,014.00 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำ
บาดาล 

10,000.00 0.00 -10,000.00 

ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 2,328.00 2,328.00 
รวมหมวดภาษจีดัสรร 19,110,000.00 17,330,872.37 -1,779,127.63 

หมวดเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ
ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทำ 

16,120,000.00 16,437,847.10 317,847.10 

รวมหมวดเงินอดุหนนุ 16,120,000.00 16,437,847.10 317,847.10 
รวมทัง้หมด 35,528,950.00 34,037,925.55 -1,491,024.45 
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รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระหว่างเดือนตุลาคม 2563  - เดือนกันยายน 2564 
    หมวดรายจา่ย   ประเภทรายจา่ย   ประมาณการ รวมจา่ยจรงิ งบกลาง 

งบกลาง 

งบกลาง 

คา่ช าระหน้ีเงินตน้ 1,310,000.00 1,310,000.00 1,310,000.00 

คา่ช าระดอกเบ้ีย 132,000.00 87,842.26 87,842.26 

เงนิสมทบกองทุน
ประกนัสงัคม 

94,000.00 46,652.00 46,652.00 

เงนิสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

10,000.00 3,811.00 3,811.00 

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 7,342,400.00 6,843,300.00 6,843,300.00 

เบ้ียยงัชีพคนพิการ 1,975,200.00 1,723,400.00 1,723,400.00 

เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 36,000.00 24,000.00 24,000.00 

ส ารองจา่ย 383,287.00 358,594.00 358,594.00 

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 228,896.00 228,895.68 228,895.68 

เงนิช่วยพเิศษ 5,000.00 0.00 0.00 

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิ่น (กบท.) 

582,269.00 582,268.50 582,268.50 

                                              รวม งบกลาง         12,099,052.00         11,208,763.44 11,208,763.44 

                 รวมสุทธ ิ        12,099,052.00         11,208,763.44 11,208,763.44 

    หมวดรายจา่ย   ประเภทรายจา่ย   ประมาณการ รวมจา่ยจรงิ งานบริหารท ั่วไป 

งบบุคลากร 

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 

เงนิเดือนนายก/รองนายก 695,520.00 550,841.00 550,841.00 

เงนิคา่ตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รองนายก 

120,000.00 94,128.00 94,128.00 

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/
รองนายก 

120,000.00 94,128.00 94,128.00 

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรกึษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบรหิารส่วนต าบล 

198,720.00 147,970.00 147,970.00 

เงนิคา่ตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

1,490,400.00 1,207,360.00 1,207,360.00 

        รวม งบบุคลากร          2,624,640.00          2,094,427.00 2,094,427.00 

                 รวมสุทธ ิ         2,624,640.00          2,094,427.00 2,094,427.00 
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    หมวดรายจา่ย   ประเภทรายจา่ย   ประมาณการ รวมจา่ยจรงิ งานบริหารท ั่วไป 

งบบุคลากร 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 

เงนิเดือนพนกังาน 2,518,290.00 2,160,700.00 2,160,700.00 

เงนิประจ าต าแหน่ง 258,000.00 90,000.00 90,000.00 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 328,800.00 108,000.00 108,000.00 

เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังาน
จา้ง 

48,000.00 12,000.00 12,000.00 

        รวม งบบุคลากร          3,153,090.00          2,370,700.00 2,370,700.00 

                 รวมสุทธ ิ         3,153,090.00          2,370,700.00 2,370,700.00 

    หมวดรายจา่ย   ประเภทรายจา่ย   ประมาณการ รวมจา่ยจรงิ งานบริหารงานคลงั 

งบบุคลากร 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 

เงนิเดือนพนกังาน 1,495,380.00 1,376,301.94 1,376,301.94 

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 159,000.00 157,560.00 157,560.00 

เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังาน
จา้ง 

6,420.00 3,160.00 3,160.00 

        รวม งบบุคลากร          1,702,800.00          1,579,021.94 1,579,021.94 

                 รวมสุทธ ิ         1,702,800.00          1,579,021.94 1,579,021.94 

  
  

หมวดรายจา่ย 
  

ประเภทรายจา่ย 
  

ประมาณการ รวมจา่ยจรงิ 
งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
การรกัษาความสงบภายใน 

งบบุคลากร 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 

เงนิเดือนพนกังาน 145,000.00 63,381.29 63,381.29 

เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 21,300.00 0.00 0.00 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 339,360.00 117,360.00 117,360.00 

เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังาน
จา้ง 

60,000.00 24,000.00 24,000.00 

        รวม งบบุคลากร             565,660.00             204,741.29 204,741.29 

                 รวมสุทธ ิ            565,660.00             204,741.29 204,741.29 
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หมวดรายจา่ย 

  
ประเภทรายจา่ย 

  
ประมาณการ รวมจา่ยจรงิ 

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา 

งบบุคลากร 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 

เงนิเดือนพนกังาน 550,000.00 0.00 0.00 

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000.00 0.00 0.00 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 108,000.00 108,000.00 108,000.00 

เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังาน
จา้ง 

12,000.00 12,000.00 12,000.00 

        รวม งบบุคลากร             712,000.00             120,000.00 120,000.00 

                 รวมสุทธ ิ            712,000.00             120,000.00 120,000.00 

   
หมวดรายจา่ย 

  
ประเภทรายจา่ย 

  
ประมาณการ รวมจา่ยจรงิ 

งานระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศกึษา 

งบบุคลากร 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 

เงนิเดือนพนกังาน 204,768.00 0.00 0.00 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 432,000.00 432,000.00 432,000.00 

เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังาน
จา้ง 

48,000.00 48,000.00 48,000.00 

        รวม งบบุคลากร             684,768.00             480,000.00 480,000.00 

                 รวมสุทธ ิ            684,768.00             480,000.00 480,000.00 

  
  

หมวดรายจา่ย 
  

ประเภทรายจา่ย 
  

ประมาณการ รวมจา่ยจรงิ 
งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั

สาธารณสุข 

งบบุคลากร 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 

เงนิเดือนพนกังาน 589,760.00 356,040.00 356,040.00 

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000.00 0.00 0.00 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 3,193.55 3,193.55 3,193.55 

เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังาน
จา้ง 

12,000.00 354.84 354.84 

        รวม งบบุคลากร             646,953.55             359,588.39 359,588.39 

                 รวมสุทธ ิ            646,953.55             359,588.39 359,588.39 

  
  

หมวดรายจา่ย 
  

ประเภทรายจา่ย 
  

ประมาณการ รวมจา่ยจรงิ 
งานสวสัดกิารสงัคมและ

สงัคมสงเคราะห์ 

งบบุคลากร เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) เงนิเดือนพนกังาน 376,080.00 366,060.00 366,060.00 

        รวม งบบุคลากร             376,080.00             366,060.00 366,060.00 

                 รวมสุทธ ิ            376,080.00             366,060.00 366,060.00 
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หมวดรายจา่ย 

  
ประเภทรายจา่ย 

  
ประมาณการ รวมจา่ยจรงิ 

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
เคหะและชุมชน 

งบบุคลากร 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 

เงนิเดือนพนกังาน 897,780.00 702,900.00 702,900.00 

เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 31,300.00 0.00 0.00 

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 428,760.00 428,760.00 428,760.00 

เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังาน
จา้ง 

25,740.00 19,860.00 19,860.00 

        รวม งบบุคลากร          1,425,580.00          1,193,520.00 1,193,520.00 

                 รวมสุทธ ิ         1,425,580.00          1,193,520.00 1,193,520.00 

    หมวดรายจา่ย   ประเภทรายจา่ย   ประมาณการ รวมจา่ยจรงิ งานสง่เสรมิการเกษตร 

งบบุคลากร 
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 108,000.00 0.00 0.00 

เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 12,000.00 0.00 0.00 

        รวม งบบุคลากร             120,000.00                       0.00 0.00 

                 รวมสุทธ ิ            120,000.00                       0.00 0.00 

 

  

  

หมวด
รายจา่ย 

ประเภทรายจา่ย 

  

ประมาณการ รวมจา่ยจรงิ 
งานบริหาร
ท ั่วไป 

งานบริหารงาน
คลงั 

งานบริหาร
ท ั่วไป

เกีย่วกบัการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

งานบริหาร
ท ั่วไป
เกีย่วกบั
การศกึษา 

งานบริหาร
ท ั่วไป
เกีย่วกบั

สาธารณสุข 

งาน
สวสัดกิาร
สงัคมและ
สงัคม

สงเคราะห์ 

งานบริหารท ั่วไป
เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน 

งบ
ด าเนินงาน 

คา่ตอบแทน 

คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการ
อนัเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 

201,800.00 115,900.00 0.00   40,500.00   0.00   75,400.00 

คา่เบ้ียประชุม 10,200.00 8,875.00 8,875.00             

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิาน
นอกเวลาราชการ 

1,000.00 0.00 0.00             

คา่เช่าบา้น 222,000.00 171,500.00 62,000.00 27,500.00 4,000.00 0.00 24,000.00   54,000.00 

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 117,000.00 45,830.00 25,300.00 6,300.00 0.00 0.00 4,230.00 10,000.00 0.00 

     รวม งบด าเนินงาน             552,000.00             342,105.00 96,175.00 33,800.00 44,500.00 0.00 28,230.00 10,000.00 129,400.00 

                 รวมสุทธ ิ            552,000.00             342,105.00 96,175.00 33,800.00 44,500.00 0.00 28,230.00 10,000.00 129,400.00 
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หมวด

รายจา่ย
งานบรหิารท ั่วไป

งานบรหิาร

ท ั่วไปเกีย่วกบั

การศกึษา

งานระดบักอ่น

วยัเรียนและ

ประถมศกึษา

25,242.00 0.00 108,000.00

12,170.00

506,297.10 0.00 442,681.00

3,040.00 0.00 2,800.00

546,749.10 0.00 553,481.00

546,749.10 0.00 553,481.00

     รวม งบด า เนินงาน          3,249,606.45          1,718,886.10 45,751.00 56,295.00

                 รวมสุทธิ          3,249,606.45          1,718,886.10 45,751.00 56,295.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัิ

ราชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะ
2,369,800.00 1,198,402.10 39,461.00 44,115.00

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 432,000.00 266,082.00 800.00 12,180.00

5,490.00 0.00

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและ

พธีิการ
13,000.00 12,170.00

ประเภทรายจา่ย ประมาณการ รวมจา่ยจรงิ งานบรหิารงานคลงั

งานบรหิาร

ท ั่วไปเกีย่วกบั

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

งบ

ด าเนนิงาน

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 434,806.45 242,232.00

งานบรหิาร

ท ั่วไปเกีย่วกบั

สาธารณสุข

งานบรกิาร

สาธารณสุข

และงาน

สาธารณสุขอืน่

งานสวสัดกิาร

สงัคมและ

สงัคม

สงเคราะห์

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

งานก าจดัขยะมลู

ฝอยและสิง่ปฏกิลู

งานกฬีาและ

นนัทนาการ

งานศาสนา

วฒันธรรมท้องถิน่

งานวชิาการ

วางแผนและ

ส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยว

งานกอ่สรา้ง

โครงสรา้ง

พ้ืนฐาน

งานส่งเสรมิ

การเกษตร

งานอนุรกัษ์

แหลง่น ้าและป่า

ไม้

0.00 7,500.00 96,000.00

8,816.00 47,480.00 11,438.00 2,314.00 48,550.00 0.00 47,250.00 0.00 0.00 0.00

900.00 12,270.00 234,092.00

9,716.00 47,480.00 11,438.00 14,584.00 56,050.00 0.00 47,250.00 0.00 234,092.00 96,000.00 0.00

9,716.00 47,480.00 11,438.00 14,584.00 56,050.00 0.00 47,250.00 0.00 234,092.00 96,000.00 0.00

หมวด

รายจา่ย

     รวม งบด า เนินงาน          3,249,606.45          1,718,886.10

                 รวมสุทธิ          3,249,606.45          1,718,886.10

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัิ

ราชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะ
2,369,800.00 1,198,402.10

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 432,000.00 266,082.00

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและ

พธีิการ
13,000.00 12,170.00

ประเภทรายจา่ย ประมาณการ รวมจา่ยจรงิ

งบ

ด าเนนิงาน

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 434,806.45 242,232.00
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หมวด

รายจา่ย
งานบรหิารท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

58,805.00 27,068.00

450.00

0.00 4,953.00

0.00 0.00 0.00

0.00 500.00

0.00 0.00

2,560.00 9,740.00

0.00 0.00

1,002,297.22

61,815.00 37,308.00 1,007,250.22

61,815.00 37,308.00 1,007,250.22

     รวม งบด า เนินงาน          2,132,720.00          1,582,685.79 63,694.50 93,130.00

                 รวมสุทธิ          2,132,720.00          1,582,685.79 63,694.50 93,130.00

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือ

การแพทย์
140,000.00 111,970.00

วสัดกุารเกษตร 10,000.00 4,550.00

วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ 70,000.00 56,300.00 56,300.00

คา่อาหารเสรมิ (นม) 1,037,920.00 1,002,297.22

วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 151,300.00 4,750.00 500.00 4,250.00

วสัดเุครือ่งแตง่กาย 15,000.00 11,540.00 11,540.00

วสัดคุอมพวิเตอร์ 113,000.00 50,490.00 30,000.00 0.00

วสัดอุืน่ 8,000.00 404.00

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 66,000.00 47,600.00 400.00 20,000.00

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 29,500.00 5,960.00 0.00

วสัดงุานบา้นงานครวั 14,000.00 7,926.00 2,973.00

วสัดกุอ่สรา้ง 69,000.00 28,337.07 1,040.00

29,821.50 0.00

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 206,000.00 113,406.00 0.00

ประเภทรายจา่ย ประมาณการ รวมจา่ยจรงิ
งาน

บรหิารงานคลงั

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการรกัษา

ความสงบภายใน

งบ

ด าเนนิงาน

คา่วสัดุ

วสัดสุ านกังาน 203,000.00 137,155.50
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งานบรหิาร

ท ั่วไปเกีย่วกบั

สาธารณสุข

งานบรหิาร

ท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

งานก าจดัขยะ

มลูฝอยและสิง่

ปฏกิลู

งานกอ่สรา้ง

โครงสรา้ง

พ้ืนฐาน

งานส่งเสรมิ

การเกษตร

7,600.00 13,861.00

112,956.00 0.00

0.00

4,997.00 0.00 22,300.07

0.00 19,900.00 6,800.00

4,020.00 0.00 1,940.00

0.00 8,190.00

0.00 404.00 0.00

0.00 0.00 0.00

111,970.00

4,550.00

123,590.00 22,455.00 137,853.00 8,740.00 22,300.07 4,550.00

123,590.00 22,455.00 137,853.00 8,740.00 22,300.07 4,550.00

หมวด

รายจา่ย

     รวม งบด า เนินงาน          2,132,720.00          1,582,685.79

                 รวมสุทธิ          2,132,720.00          1,582,685.79

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือ

การแพทย์
140,000.00 111,970.00

วสัดกุารเกษตร 10,000.00 4,550.00

วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ 70,000.00 56,300.00

คา่อาหารเสรมิ (นม) 1,037,920.00 1,002,297.22

วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 151,300.00 4,750.00

วสัดเุครือ่งแตง่กาย 15,000.00 11,540.00

วสัดคุอมพวิเตอร์ 113,000.00 50,490.00

วสัดอุืน่ 8,000.00 404.00

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 66,000.00 47,600.00

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 29,500.00 5,960.00

วสัดงุานบา้นงานครวั 14,000.00 7,926.00

วสัดกุอ่สรา้ง 69,000.00 28,337.07

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 206,000.00 113,406.00

ประเภทรายจา่ย ประมาณการ รวมจา่ยจรงิ

งบ

ด าเนนิงาน

คา่วสัดุ

วสัดสุ านกังาน 203,000.00 137,155.50
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หมวด
รายจา่ย 

  

ประเภทรายจา่ย 

  

ประมาณการ รวมจา่ยจรงิ งานบริหารท ั่วไป 
งานระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศกึษา 

งานสง่เสรมิ
การเกษตร 

               
งบด าเนินงาน 

คา่สาธารณูปโภค 

คา่ไฟฟ้า 684,000.00 652,855.84 155,082.64 12,001.84 485,771.36 

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 12,500.00 4,167.00 3,285.00 882.00   

คา่บรกิารโทรศพัท์ 7,000.00 5,356.42 5,356.42     

คา่บรกิารไปรษณีย์ 25,000.00 13,860.00 13,860.00     

คา่บรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม 66,800.00 52,122.80 44,547.20 7,575.60   

     รวม งบด าเนินงาน             795,300.00             728,362.06 222,131.26 20,459.44 485,771.36 

                 รวมสุทธ ิ            795,300.00             728,362.06 222,131.26 20,459.44 485,771.36 

 

  

  
หมวด
รายจา่ย 

  

ประเภทรายจา่ย 

  

ประมาณการ รวมจา่ยจรงิ งานบริหารงานคลงั 
งานระดบัก่อนวยั

เรียนและ
ประถมศกึษา 

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
เคหะและชุมชน 

งบลงทุน 
คา่ครุภณัฑ์ 

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 15,100.00 7,500.00 0.00 4,900.00 2,600.00 

ครุภณัฑ์ส านกังาน 3,000.00 3,000.00   3,000.00   

            รวม งบลงทุน               18,100.00               10,500.00 0.00 7,900.00 2,600.00 

                 รวมสุทธ ิ              18,100.00               10,500.00 0.00 7,900.00 2,600.00 

 

  

  

หมวดรายจา่ย 

  

ประเภทรายจา่ย 

  

ประมาณการ รวมจา่ยจรงิ 
งานก่อสรา้งโครงสรา้ง

พื้นฐาน 

งบลงทุน 
คา่ทีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 2,699,600.00 1,996,000.00 1,996,000.00 

            รวม งบลงทุน          2,699,600.00          1,996,000.00 1,996,000.00 

                 รวมสุทธ ิ         2,699,600.00          1,996,000.00 
1,996,000.00 

 



 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาของเทศาลตำบลบงึสำโรง   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

 -24- 

 
 

  

  

หมวด
รายจา่ย 

  

ประเภทรายจา่ย 

  

ประมาณการ รวมจา่ยจรงิ งานบริหารท ั่วไป 
งานระดบัก่อนวยั

เรียนและ
ประถมศกึษา 

งานบรกิาร
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน่ 

งบเงินอุดหนุน 

เงนิอุดหนุน 

เงนิอุดหนุนองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิ่น 

10,000.00 10,000.00 10,000.00     

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 1,941,000.00 1,718,800.00 0.00 1,718,800.00 0.00 

 รวม งบเงนิอุดหนุน          1,951,000.00          1,728,800.00 10,000.00 1,718,800.00 0.00 

                 รวมสุทธ ิ         1,951,000.00          1,728,800.00 
10,000.00 1,718,800.00 0.00 

 
 

    หมวดรายจา่ย   ประเภทรายจา่ย   ประมาณการ รวมจา่ยจรงิ งานบริหารท ั่วไป 

งบรายจา่ยอืน่ รายจา่ยอืน่ รายจา่ยอืน่ 20,000.00 0.00 0.00 

 รวม งบรายจา่ยอืน่               20,000.00                       0.00 0.00 

                 รวมสุทธ ิ              20,000.00                       0.00 0.00 

                 รวมสทุธ ิ        35,528,950.00         28,667,476.01 
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รายงานผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชน ดงันี้ 
1.เพศ ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จำนวน  72.3%   และรองลงมาเป็นชาย 

จำนวน  27.7 %  

2. อายุ ของผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ระหว่าง 41-60 ปี จำนวน 49.1๔%  รองลงมา อายุ 25-40 
อยู่ที่  37.7 %และ มากกว่า 60 ปี จำนวน  8.5%  

3. การศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามมีการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า จำนวน  
56.3 % รองลงมาเป็นระดับต่ำกว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา  จำนวน 38.8% และปริญญาตรี จำนวน 
3.9 % 

4.  อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีอาชีพ เกษตรกร 85.5% รองลงมา เป็นค้าขาย และรับราชการ 
จำนวน  2.9 % ตามลำดับ 

ด้านความพึงพอใจตามยทุธศาสตรฯ์ ดงันี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ มีความพึงพอใจระดับ  พอใจมาก ในกิจกรรมการร่วมกิจกรรมคัด
แยกขยะหรือคัดแยกขยะในครัวเรือน (47) รองลงมาคือ การขุดลอกแหล่งน้ำหรือการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ
(47)และการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ(46) 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัยฯ มีความพึงพอใจ ระดับ พอใจมาก ในกิจกรรมเฝ้าระวัง
และควบคุมโรคติดต่อในชุมชน (57) รองลงมาคือ การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ(52)และการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ(44) 

ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ  มีความพึงพอใจระดับ พอใจมาก ในกิจกรรมส่งเสริมด้าน
การเกษตร (53) รองลงมาคือ ต้องการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ (52)และมีความต้องการฝึกอบรมอาชีพ (49) 

ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี  มีความพึงพอใจ ระดับพอใจมาก 
ต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่เทศบาล (52) รองลงมาคือ ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหาร
(51)และความพึงพอใจต่อการสมาชิกสภาเทศบาล(42) 

ปัญหา และอปุสรรค 
 1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย  เทศบาลตำบลบึงสำโรงจึงไม่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ 
 2. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผน สู่การปฏิบัติได้อย่าง
เต็มที่  ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อยประกอบกับปัจจุบันพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -
19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมหรือโครงการได้เท่าที่ควร ทำให้ประชาชนขาดโอกาสในการได้รับการพัฒนา
อาชีพหรือส่งเสริมอาชีพ 
 3. การจัดสรรงบประมาณ อยากให้พิจารณาในส่วนการป้องกันและควบคุมโรคฯให้มากขึ้น เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดมีความรุนแรงและยากต่อการควบคุมยิ่งข้ึน 
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 หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจำกัดที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี  
เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง  เช่น ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่หน่วยงานกำกับดูแลมอบหมายให้ทำ
นอกเหนือจากท่ีอำนาจหน้าที่กำหนด รวมทั้งภาระหน้าที่ที่ต้องทำแต่งบประมาณไม่เพียงพอ  ประกอบกับภาระ
ที่ต้องชำระหนี้เงินกู้  ในขณะที่รายได้ท่ีได้รับการจัดสรรน้อยกว่าประมาณการรับทุกปี  
ขอ้เสนอแนะของประชาชนทีส่ง่ผา่นคณะกรรมการตดิตามประเมนิผลแผนพฒันาฯ 

1. ต้องการขยายเขตไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าสาธารณะติดติดดับๆให้ช่วยพิจารณา 
2. ทำถนนหนทางให้ดีขึ้น สร้างถนนใหม่ให้ใช้งานได้สะดวกและปลอดภัย  
3. ให้มีการประชาสัมพันธ์ผลงานมากขึ้น 
4. แก้ไขประตูปิดเปิดน้ำของบ้านโมกมัน  
5. ประตูปิดเปิดน้ำวังคร้อ บ้านโมกมัน 
6. ซ่อมแซมถนนลูกรังตรงจุดบล็อกคอนเวิร์สนานางราตรี ชาวสวนและหลายจุดในพื้นที่บ้านโมกมัน 
7. อยากให้เสริมสันฝายให้สูงขึ้นอีกท้ังสองฝาย  
8. ให้ทำถนนละหานม้วยน้อยจากทิศตะวันตกและขุดลอกบึงสำโรง  
9. อยากได้ถนนจากคลองหนองเรือไปละหายมวยใหญ่ถนนขึ้นไปโคกพระ 
10. อยากให้เสริมไฟฟ้าในหมู่บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ 9 หน้าบ้านพ่อใหญ่เหลือและปรับปรุงทางไปนา 
11. ซ่อมแซมถนนจุดบริเวณร้านดินดีของเกษตรโรจน์ทางไปหนองบง ซ่อมแซมถนน ปรับปรุงท่อ 

น้ำประปา  

12. อยากให้พัฒนาแหล่งน้ำ ให้เพียงพอต่อการทำเกษตรในหน้าแล้งและการแก้ไขน้ำตามธรรมชาติให้
เพียงพอ 

13. เรื่องถนนสัญจรอยากให้หน่วยงานจัดสรรงบด้านพัฒนาถนนสัญจรในปีนี้ให้มากที่สุด เพราะถนนชำรุด 
เสียหายหลายเส้นทาง เนื่องจากน้ำท่วมและการกัดเซาะของผิวถนนทุกสายของ ม.7 

14. อยากให้เทศบาลนำโครงการฝึกอาชีพให้แก่ชาวบ้าน เพ่ือที่จะให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริม มีรายได้ 
15. อยากเสนอโครงการ การติดไฟทางเข้าหมู ่บ้าน เพราะตอนกลางคืนมันมืด และอันตราย ต่อการ

เดินทางในช่วงกลางคืน เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเป็น
อันตราย ม.8 

16. ซ่อมถนนในหมู่บ้านโนนอุดม (ลาดยางมะตอย) ขอลูกรังเส้น บ.โนนอุดม โสกเสี้ยว 
17. อยากให้ติดตั้งไฟหน้าทางเข้าหมู่บ้าน แถวตลาดในหมู่บ้าน ทำถนนคอนกรีตรอบหมู่บ้าน ม.8 
18. อยากให้ทางเทศบาลปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและถนนเพื่อการเกษตร ให้ได้รับความ

สะดวกต่อการทำเกษตร เพ่ือจะได้ใช้ในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น 
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สรปุผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  
ตามแนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

เพือ่ความสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ของเทศบาลตำบลบงึสำโรง ประจำป ีพ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
เทศบาลตำบลบงึสำโรง  

อำเภอแกง้สนามนาง  จงัหวดันครราชสมีา 
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แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
เพือ่ความสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ของเทศบาลตำบลบงึสำโรง  ประจำปี พ.ศ. 2564 
ประเด็นการพจิารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑.  การสรปุสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 9 
๒.  การประเมนิผลการนำแผนพฒันาทอ้งถิ่นไปปฏบิตัใินเชงิปรมิาณ ๑๐ 8 
๓.  การประเมนิผลการนำแผนพฒันาทอ้งถิ่นไปปฏบิตัใินเชงิคณุภาพ ๑๐ 8 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพจิารณา ๑๐ 9 
๕.  โครงการพฒันา  ประกอบดว้ย ๖๐  
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 5 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 5 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) 5 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 5 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๕) 5 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 4 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 4 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 4 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 5 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 5 
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
คาดว่าที่จะได้รับ 

(๕) 5 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 5 
รวมคะแนน ๑๐๐ 91 
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แนวทางเบือ้งตน้ในการใหค้ะแนนแนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

เพือ่ความสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ของเทศบาลตำบลบงึสำโรง  

ประเด็น 
การพจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
๑. การสรปุสถานการณ์
การพฒันา 

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

๑๐ 9 

๒. การประเมนิผลการนำ
แผนพฒันาทอ้งถิน่ไป
ปฏบิตัใินเชิงปรมิาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขต่างๆ เพือ่นำมาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนท่ีดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไวเ้ท่าไร 
จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการไดม้ีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีที่ได้
กำหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 8 

๓. การประเมนิผลการนำ
แผนพฒันาทอ้งถิน่ไป
ปฏบิตัใินเชิงคณุภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีดำเนินการใน
พื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจ
หน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การ
ดำเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัตริาชการตามที่บรรลุวตัถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 8 

๔. แผนงานและ
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารฐั 

๑๐ 9 
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ประเด็น 
การพจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
๕. โครงการพฒันา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตัง้
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ป ี
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดว้ยข้อมลูดงันี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถปุระสงคส์นองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนนิการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๕๘ 
5 
 

มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเปน็มาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พืน้ที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธบิายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เร่ิมตน้ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) 5 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรา้งความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกนัทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดลุและพฒันาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยนื 

(๕) 5 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวสิัยทัศน์ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสูป่ฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายไดป้านกลางสู่รายไดสู้ง (๒) การพฒันาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสร้างสงัคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อม
ล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) 
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) 5 
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ประเด็น 
การพจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องThailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 4 

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) 4 

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) 4 

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการใน
การจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 5 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มี
ความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) 5 
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ประเด็น 
การพจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ท ี ่  ส า ม า ร ถ ว ั ด ไ ด ้  ( measurable)  ใ ช ้ บ อก ป ร ะส ิ ท ธ ิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเน ินงานตามโครงการ (๒) ว ัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕) 5 

รวมคะแนน ๑๐๐ 91 
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ตารางการคำนวณแนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพือ่ความสอดคลอ้งแผนพัฒนาทอ้งถิ่นขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ของคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลบงึสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ ประเด็นการพิจารณา/รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน คะแนน
เต็ม 

กรรมการ 
คนที่ ๑ 

กรรมการ 
คนที่ ๒ 

กรรมการ 
คนที่ ๓ 

กรรมการ 
คนที่ ๔ 

กรรมการ 
คนที่ ๕ 

กรรมการ 
คนที่ ๖ 

กรรมการ 
คนที่ 7 

กรรมการ 
คนที่ 8 

กรรมการ 
คนที่ 9 

กรรมการ 
คนที่ 10 

กรรมการ 
คนที่ 11 

   คะแนน 
รวมทั้งหมด 

คะแนนเฉลี่ย 
ที่ได้ 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 10 10 4 8 10 10 10 10 10 - - 82 9 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิน่ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 10 7 5 6 5 6 10 10 10 - - 76 8 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิน่ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 10 7 5 8 8 8 10 10 10 - - 76 8 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพจิารณา ๑๐ 10 8 6 9 8 8 10 10 10 - - 79 9 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบดว้ย               

 ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ 5 5 3 4 5 4 5 5 5 - - 41 5 
๕.๒  กำหนดวัตถปุระสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ 5 5 3 4 5 5 5 5 5 - - 42 5 
๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

๕ 5 5 4 4 5 5 5 5 5 - - 43 5 

๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ 5 5 5 4 5 4 5 5 5 - - 43 5 
๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

๕ 5 5 4 5 5 3 5 5 5 - - 42 5 

๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  ๕ 5 4 3 4 5 3 5 5 5 - - 39 4 
๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ 5 4 2 5 5 4 5 5 5 - - 40 4 
๕.๘  โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

๕ 5 5 3 4 5 3 5 5 5 - - 40 4 

๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

๕ 5 5 4 4 4 4 5 5 5 - - 41 5 

๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลักวธิีการงบประมาณ ๕ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - - 45 5 
๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลคาดว่าที่จะได้รับ 

๕ 5 5 4 5 4 4 5 5 5 - - 42 5 

๕.๑๒  ผลที่คาดวา่จะได้รับ สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ ๕ 5 5 4 5 4 4 5 5 5 - - 42 5 
 รวมคะแนน ๖๐ 60 58 44 53 57 48 60 60 60 - - 500 57 
 รวมคะแนนทัง้หมด ๑๐๐ 100 90 64 84 88 80 100 100 100 - - 806 91 



 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาของเทศาลตำบลบงึสำโรง   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
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