
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



คํานํา 
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2548  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  หมวด 6  ขอ 29  ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หนาที่ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งคณะกรรมการจะตอง
ดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  
เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคม  

 ดังนั้น  เพ่ือให เปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลเจดียหลวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตาม
ใหนายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชน
อยางยิ่งในการพัฒนาทองถ่ิน  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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บทสรุปผูบริหารทองถิ่น 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 
  ดวย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด ๖ ขอ ๒๙ ไดกําหนดใหมีการดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหนาที่ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่ง
คณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกป     

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือวาเปนกระบวนการสําคัญตอการพัฒนาทองถ่ิน
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เปนเครื่องบงชี้วาแผนพัฒนาทองถ่ินสามารถนําไปใชใหเกิดการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง ผลจากการดําเนินงานเปนไป
ตามเปาหมายหรือไม และทําใหทราบถึงปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน เพ่ือจะไดนําขอมูล
ดังกลาวไปปรับปรุง แกไข และพัฒนาตอไป  

 เทศบาลตําบลเจดียหลวง ไดดําเนินการติดตามและประเมินผล ประจําปงบประมาณพ.ศ.
๒๕๖3  ตามยุทธศาสตรการพัฒนา  6  ดาน ดังนี้     

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
 ยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาดานรายได เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตดานการเกษตร

ใหมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตรที ่3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณ ีศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน กีฬา

และนันทนาการ 
 ยุทธศาสตรที ่4 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต การปองกันบรรเทาสาธารณภัย และการ

สาธารณสุข 
 ยุทธศาสตรที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและ

ยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรที ่6 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 

 

  
 

       

                    นายแจก  ธสิงค  
           นายกเทศมนตรตีําบลเจดียหลวง 
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1. ความสําคัญของการตดิตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมีจุดหมาย    
ไมเหมือนกัน แตกระบวนการทั้งสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถิ่น พนักงานเทศบาล 
พนักงานจาง สมาชิกสภาทองถิ่น สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถิ่นตามแผนงาน โครงการไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลเจดียหลวง จึงเปนการ
ติดตามผลที่ใหความสําคัญ ดังนี ้

  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง
หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินที่ไดกําหนดไวหรือไม รวมทั้งงบประมาณ
ในการดําเนินงาน 
  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวงตรวจสอบดูวาแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไม
อยางไร 
  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหาอุปสรรค
อะไรบาง ทั้งในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และ
ขั้นตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจของชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ทําใหทราบและ
กําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลตําบลเจดียหลวง 
ผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตําบลเจดียหลวง  สภาพพ้ืนที่และผูมีสวน
เก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพื้นแวดลอมในสังคมภายใต
ความตองการและความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลตําบลเจดียหลวง 

  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปญหา
และอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปน
ปญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึนตั้งรับใหมั่นเพ่ือรอ
โอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในเทศบาลตําบลเจดียหลวง ใหเกิดประโยชนเพื่อ
ดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิด
การพัฒนาชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยาง
เขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
 
 2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล     

      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดําเนินการไปแลววาสิ่ง
ใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการเพ่ือการ



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลตาํบลเจดียหลวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา 3 
 

พัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี ้
  1. เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นของเทศบาลตําบลเจดียหลวงซึ่งจะชวยตอบสนอง
ภารกิจตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนดไว สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจที่ไดกําหนดไว 
  3. เพื่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไขขอบกพรองของการดําเนินงานโครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนของเทศบาลตําบลเจดียหลวง 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณของเทศบาลตําบลเจดียหลวง 
  5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถ่ิน  ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับของ
เทศบาลตําบลเจดียหลวง จะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนในเทศบาลตําบลเจดียหลวงหรือ
สังคมสวนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 กําหนดวาคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาที่ ดังนี ้     
  (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     
             (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
              (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน
เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป  
  (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย  
   1)  สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือก   จํานวน 3 คน  
   2)  ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก  จํานวน 2 คน   
   3) ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของทีผู่บริหารทองถิ่นคัดเลือก  จํานวน 2 คน  
   4) หัวหนาสวนการบริหารที่คดัเลือกกันเอง   จํานวน 2 คน  
   5) ผูทรงคุณวุฒิทีผู่บริหารทองถิ่นคัดเลือก   จํานวน 2 คน  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลเจดียหลวงตอง
ดําเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถิ่น ดังนี ้
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  1. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยการ
กําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับเทศบาลตําบลเจดียหลวง 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาที่กําหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอ 
นายกเทศมนตรีตําบลเจดียหลวงเพ่ือดําเนินการตอไป 

  2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลเจดียหลวง ไดกําหนดการ
แบงขั้นตอนเพื่อเปนการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบล
เจดียหลวง  ดังนี ้
  2.1 การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตรและ
โครงการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการที่จะติดตามวามีวัตถุประสงค
หลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซึ่งดูไดจากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI) ถากําหนดไวแลวมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวาผูใชผล การนําผลไปใช
ประโยชนอยางไร เมื่อใด ขอมูลหลัก ๆ ที่ตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร มีขอเสนอแนะในการติดตาม
ผลอยางไร ซึ่งการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนําผลที่ไดมากําหนดเปนวัตถุประสงคและ
ขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก ขอ 2.1 
มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตามแหลงขอมูล เวลาที่
เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซึ่งสวนใหญจะเปนแบบ
สัมภาษณหรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถิ่น เปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคและขั้นตอน
ที่ไดกําหนดไว ซึ่งสิ่งสําคัญท่ีตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนาทองถิ่นไวดีและได
ขอมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพิ่มจนกวาจะไดครบขั้นต่ําตามที่กําหนดไว
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามที่กําหนดไว แตละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพื้นฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จํานวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่เทศบาลตําบล
เจดียหลวง   
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบโดยรายงานตามแบบที่
กําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได
ตามความเหมาะสมของเทศบาลตําบลเจดียหลวง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปนรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
จากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในสวนที่ 2 และสวนที ่3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเจดียหลวง ตอนายกเทศมนตรีตําบลเจดีย
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หลวงเพ่ือใหนายกเทศมนตรีตําบลเจดียหลวงเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบล
เจดียหลวง โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเจดียหลวงหรือผูเก่ียวของหรือผูมีอํานาจในสํานัก 
กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแกไขปญหาที่ไดจากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทําโดยตรง
หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอนายกเทศมนตรีตําบลเจดียหลวง 

  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเจดียหลวงมีอํานาจหนาที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายกเทศมนตรีตําบลเจดียหลวง
เพ่ือใหนายกเทศมนตรีตําบลเจดียหลวงเสนอตอสภาเทศบาลตําบลเจดียหลวงและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาล
ตําบลเจดียหลวงโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล         

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวงใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือและ

นายกเทศมนตรี

ตําบลเจดียหลวง 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของเทศบาล

ตําบลเดเจดียหลวง 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

นายกเทศมนตรี

ตําบลเจดียหลวง 
สภาเทศบาล

ตําบลเจดียหลวง 
รายงานผล เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกเทศมนตรี

ตําบลเจดียหลวง 

 

ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ

ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน

ในเทศบาลตําบลเจดียหลวงทราบใน

ที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวัน

รายงานผลและ เสน อความ เห็ น

ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน

ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดคิดสรางไวเพ่ือใชในการติดตามและ
ประเมินผล  เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปนตน และหรือโดยการสรางเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสมัภาษณ  (Interview) และ
แบบสังเกตการณ  (Observation) เปนตน  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อํานาจหนาที่ ภารกิจของเทศบาลตําบลเจดีย
หลวงรวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถิ่นรวมทั้งเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ  ที่ไดกําหนดขึ้นหรือการนําไปทดลองใชเพื่อ
ปรับปรุงแกไขแลว  จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ดําเนินการสํารวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลที่เปนจริงตอไป  

  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลเจดียหลวงกําหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
  1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี ้
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลเจดีย
หลวงอยางนอยปละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผานมาทุก
ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
นายกเทศมนตรีตําบลเจดียหลวงภายในกําหนดเวลา เพ่ือใหนายกเทศมนตรีตําบลเจดียหลวงเสนอสภาเทศบาลตําบล
เจดียหลวงและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง  ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ไดกําหนดขึ้นมีความสอดคลอง และนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนของเทศบาลตําบลเจดียหลวง   
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือที่มีอยูจริงในเทศบาล
ตําบลเจดียหลวง มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจากรายการ
ที่เปนโครงการในรอบ 5 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและที่ผานมา โครงการที่ตอเนื่องจากปงบประมาณที่ผานมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวางผลผลิตหรือ
ผลที่ไดรับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใชไปในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลเจดียหลวง  ซึ่งสามารถวัดไดในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จํานวน ระยะเวลา เปนตน 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลที่ ไดจากประสิทธิภาพทําใหเกิดผลลัพธและผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเปน
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 

  กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนท่ีจะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมของเทศบาลตําบลเจดียหลวง ทั้งในระดับหมูบานและระดับตําบล และอาจรวมถึงอําเภอแม
สรวยและจังหวัดเชียงรายดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถิ่นแบบองครวมของ
จังหวัดเดียวกัน  

  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลเจดียหลวง  กําหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
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  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องคประกอบใหญ ๆ ที่สําคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพ่ือมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินที่จะเกิดข้ึนได 
    2) การสํารวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผูรับผิดชอบโครงการ
จัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพ้ืนที่จากผูมีสวนเก่ียวของ 
เจาหนาที่ บุคลากรของเทศบาลตําบลเจดียหลวง  ขอมูลที่มีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความตองการ ซึ่งศึกษาได
โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 

  3. กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลเจดียหลวง  กําหนด
เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใชเครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถิ่น เชน การทดสอบและการวัด
โครงการกอสรางถนนลาดยางชนิดแอลฟลทติกคอนกรีต โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจําป โครงการ
พัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน จะใชการทดสอบและการวดัอยางไร  เปนตน 
  3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปนการ
ยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ
ถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ และการสัมภาษณ
แบบไมเปนทางการ (informal interview) ซึ่งคลาย ๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตองไมเครงครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
เจดียหลวง  ใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลเจดียหลวง  มีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant 
observation) เปนวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับประชาชาชนในหมูบาน
หรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) หรือการ
สังเกตโดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผู
มีสวนไดเสียในเทศบาลตําบลเจดียหลวง   
  3.4 การสํารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจําเปนความตองการของประชาชนในเทศบาลตําบลเจดียหลวง คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง จะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไวเปนหลักฐาน 
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  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่น สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค คาเปาหมาย กล
ยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนของเทศบาลตําบลเจดียหลวง   
 
5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล      

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนินโครงการ 
รองลงมาคอืนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปนหัวขอได ดังนี้ 
  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทําใหแผนพัฒนาทองถิ่นและการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งในปจจุบันและอนาคต 
  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ ท่ีจะ
นําไปจัดทําเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถิน่ เพื่อนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ทําใหไดรับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความสํานึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ขอมูลใหเปน
ปจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการของนายกเทศมนตรีตําบลเจดียหลวง ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/ฝาย
ตาง ๆ ของเทศบาลตําบลเจดียหลวง สามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาที่ นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ สําหรับ
การปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได  
  7. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตําบลเจดียหลวง  แตละคน แตละสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ 
มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายของเทศบาลตําบลเจดียหลวง  
เกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม 
งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเจดียหลวง   
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สวนที่ 2  
การติดตามและประเมินผล 
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1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่น ประจําปปงบประมาณ  พ.ศ. 2563       

    1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น       
        แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง  เปนแผนยุทธศาสตรที่กําหนดระยะเวลา 5 ป พ.ศ. 
2561–2565  ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตําบลเจดียหลวงที่กําหนดยุทธศาสตร และ
แนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลเจดียหลวง  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัดเชียงราย อําเภอแมสรวย และแผนชุมชนตําบลเจดียหลวง  
         แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง  มีรายละเอียด ดังนี ้
    1) ยุทธศาสตร ประกอบดวย 
     ยุทธศาสตรที่ 1   การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
     ยุทธศาสตรที่ 2   การพัฒนาดานรายได เศรษฐกิจและกระบวนการผลิตดาน  
                                                 การเกษตรใหมีคุณภาพ   
     ยุทธศาสตรที่ 3    การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
                                                  และกีฬา นันทนาการ 
     ยุทธศาสตรที่ 4    การพัฒนาคณุภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและ 
                                                 การสาธารณสุข 
     ยุทธศาสตรที่ 5    การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ 
                                                 และยั่งยืน 
     ยุทธศาสตรที่ 6    การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารการเมืองตามหลักธรรมาภิบาล 
                                                      

            2) พันธกิจ ประกอบดวย 
     พันธกิจที่ 1    พัฒนาชุมชนในทองถิ่นใหนาอยูโดยจัดใหมีโครงสรางพ้ืนฐานอยาง 
                                             มีมาตรฐานและทั่วถึง 
     พันธกิจที่ 2    การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนโดยการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
                                             ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
     พันธกิจที่ 3    การเพิ่มสมรรถนะขององคกรในการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก 
                                             ธรรมาภิบาล  

    3) จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบดวย 
                 จุดมุงหมายที่ 1  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ไดรับบริการดานการ 
                                     สาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

           จุดมุงหมายที่ 2  เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง  
                              และมีคุณภาพ มีแหลงความรูที่ทันสมัยและรูจักใชเทคโนโลย ี
                              อยางถูกตอง 
           จุดมุงหมายที่ 3 ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปญญาทองถิ่น  

               ดํารงอยูสืบทอดตลอดไป 
                          จุดมุงหมายที่ 4 ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการดานกีฬาของชุมชน เยาวชน 

              ไดรวมคิดรวมทํากิจกรรมที่เปนสาธารณประโยชนตอสวนรวม   
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                       มีทักษะและการแสดงความสามารถ ดานกีฬา  การสงเสริม  
                       อาชีพ และการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  
   จุดมุงหมายที่ 5 ชุมชนมีความเขมแข็ง ประชาชนไดรับสวัสดิการสังคมและบริการ 
                      สาธารณะอยางทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีถวนหนา 
   จุดมุงหมายที่ 6 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เกิดความสงบ 
                      เรียบรอยภายในชุมชน ปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข 
   จุดมุงหมายที่ 7 การคมนาคมขนสงมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทันสมัย  
                      ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึง และครอบคลุมทุก 
                      พื้นที่ และไดมาตรฐาน 
   จุดมุงหมายที่ 8 ประชาชนมีงานทํา มีอาชีพ มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ  
                       และสินคาผลิตภัณฑชุมชนมีมูลคาเพิ่มข้ึน เปนที่ตองการของตลาด                          
   จุดมุงหมายที่ 9 บานเมืองนาอยูและสวยงามเปนระเบียบ 
   จุดมุงหมายที่ 10 สรางความเขมแข็งใหภาคการเกษตรแบบครบวงจรตาม  
                         แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม 
   จุดมุงหมายที่ 11 ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา  
                          เศรษฐกิจพอเพียง 
   จุดมุงหมายที่ 12 การบริหารดานการเงิน – คลัง การจัดเก็บรายไดของเทศบาล 
                         มีประสิทธิภาพ 
   จุดมุงหมายที่ 13 ประชาชนไดรับบริการที่ดี ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และม ี
                         ประสิทธิภาพ 
    จุดมุงหมายที่ 14 บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรม 
                          จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
    จุดมุงหมายที่ 15 การเขาถึงและรับรูขาวสารผานกระบวนการเทคโนโลยีทีท่ันสมัย 
    จุดมุงหมายที่ 16 ประชาชนและหนวยงานทุกภาคสวน มีความเขาใจอันดีตอ 
                          องคกรปกครองสวนทองถิ่นและมีสวนรวมในการบริหารและ  
                          การพัฒนาทองถ่ินดวยจิตอาสา ความมีคณุธรรมจริยธรรม 
 

                         4) วิสัยทัศน  
      ประชาสังคมเขมแข็ง แหลงผลิตขาวและลําไยคุณภาพดี องคกรมีธรรมาภิบาล  
       บานนาอยู เมืองรมเย็น 
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1.2 โครงการพัฒนาทองถิ่น   แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  (เฉพาะป พ.ศ. 2563) 
ยทุธศาสตร แผนงาน โครงการพัฒนาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตร 
แผนงาน 

 

โครงการตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 

   1. การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

141 68,638,330 7 1,440,500.63 

2. การพัฒนาดานรายได 
เศรษฐกิจและกระบวนการผลิต
ดานการเกษตรใหมีคุณภาพ 

2.1 แผนงานการเกษตร 3 200,000 1 19,800 
2.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 3 205,000 1 15,000 
2.3 แผนงานเสริมสรางความ
เขมแข็ง 

1 50,000 - - 

3. การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมทองถิ่นและกีฬาและ
นันทนาการ 

3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 9 342,000 5 264,000 
3.2 แผนงานการศึกษา 35 13,006,280 16 5,130,354.68 
3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

1 200,000 - - 

    4. การพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิต การปองกันบรรเทาสาธารณ
ภัย และการสาธารณสขุ 

4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 10,000 - - 
4.2 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

10 267,000 3 43,516 

4.3 แผนงานสาธารณสุข 40 969,500 5 83,525 
4.4 แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

15 390,500 2 73,525 

4.5 แผนงานการศึกษา 2 120,000 2 119,674 
4.6 แผนงานงบกลาง 5 15,550,000 5 10,710,064 

5. การพัฒนาดานการบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน 

5.1 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

1 20,000 1 3,300 

5.2 แผนงานสาธารณสุข 14 397,500 1 9,600 
5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

1 726,500 - - 

6.การพัฒนาดานการเมอืงและการ
บริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 

6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 35 1,970,000 9 193,430 

6.2 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

1 20,000 1 19,593 

6.3 แผนงานสาธารณสุข 1 45,000 1 44,580 

 316 102,987,610 60 18,178,057.31 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลตาํบลเจดียหลวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา 13 
 

1.3 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับและการเบิกจายงบประมาณ          
ผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เปนโครงการเพ่ือ
การพัฒนาทองถิ่นที่ไมไดดําเนินการจริง)     
 

ยุทธศาสตร แผนงาน 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน เหตุผลที่ไมไดดําเนินการจริง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

4 
 

 

3,570,000 
 

หมูที่ 6 ไดดําเนินการประชาคมขอ
ยกเลิกโครงการติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ หมูที่ 6 และเปลี่ยนเปน
โครงการอื่นแทน และโครงการอ่ืน
ไดมีการกันงบประมาณเพื่อ
ดําเนินงานตอใหเสร็จสิ้นใน
ปงบประมาณ 2564 

การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา ประเพณี ศลิปะ 
วัฒนธรรมทองถิ่นและกีฬา
และนันทนาการ 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 3 25,000 เนื่องจากอยูในสถานการณแพร
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด – 2019) 

แผนงานการศึกษา 5 132,000 เนื่องจากอยูในสถานการณแพร
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด – 2019) 

อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

1 150,000 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
ไมไดอุดหนุนงบประมาณ 

การพัฒนาดานคณุภาพชีวิต 
การปองกันบรรเทาสาธารณ
ภัย และการสาธารณสุข 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 1 10,000 เนื่องจากอยูในสถานการณแพร
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด – 2019) 

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

3 40,000 

แผนงานการศึกษา 2 40,000 
แผนงานสาธารณสุข 25 190,000 
แผนงานสรางความเขมแข็ง 2 30,000 

การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ
และยั่งยืน 

แผนงานสาธารณสุข 1 5,000 เนื่องจากอยูในสถานการณแพร
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด – 2019) 

การพัฒนาดานการเมืองและ
การบริหารตามหลักธรรมา 
ภิบาล 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12 330,000 เนื่องจากอยูในสถานการณแพร
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด – 2019) 

 แผนงานสรางความเขมแข็ง 2 110,000 
รวม 61 4,622,000  
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 2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ   พ.ศ. 2564       

2.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล          

  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล  การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลอง และความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา และแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาทองถ่ิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการตามแผนดําเนินงานวาเปนไป ตามเปาหมายการพัฒนาที่สอดคลองกับ
พันธกิจ ซึ่งสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนที่องคกรปกครอง สวนทองถิ่นกําหนดหรือไม และโครงการพัฒนานั้น
ประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด   
  การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทําใหเราทราบไดวาขณะนี้ไดมีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาสามป ถึงระยะใดแลว ซึ่งเทคนิคอยางงายที่สามารถใชเปนเครื่องในการติดตามได เชน Gant Chart ที่จะ
ทําใหหนวยงานสามารถ ติดตามไดวาการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามปมีการดําเนินการชวงใด ตรงกําหนด
ระยะเวลาที่กําหนดไว หรือไม แผนดําเนินงานก็จะเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตามผลการดําเนินงาน   
  การประเมินผล ( Evaluation ) การประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จําเปนตองมีเกณฑมาตรฐาน 
( Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพ่ือใชเปนกรอบในการประเมินเพ่ือใหเกิดความชัดเจน เปน
ระบบ มีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ โดยประกอบดวยเกณฑที่สําคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑการประเมินหนวยงาน 
และเกณฑการประเมินโครงการและพิจารณาบงชี้ใหทราบทั้งจุดเดน หรือจุดดอย ของงาน/โครงการอยางมีระบบ
แลวตัดสินใจวาจะปรับปรุง แกไขงาน/โครงการนั้น เพ่ือการดําเนินการตอไปหรือยุติการดําเนินงานโครงการนั้น 
วิธีการติดตามและประเมินผล เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกําหนดรูปแบบแผนที่จะ
ใชในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรม /โครงการอยูภายใตระยะเวลาและ
งบประมาณที่กําหนดไวหรือไม และผลการดําเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม โดยการติดตามเปน
การตรวจสอบระหวางการดําเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทําการประเมินผลเปนการตรวจสอบ
ที่เกิดขึ้นจริงเม่ือดําเนินโครงการเสร็จแลวเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว  

  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่น  มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี ้    
  ขั้นตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นรวมประชุมเพื่อกําหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินและประเมินผลโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
ดังนี้     
  1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกําหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้   
       1. ความสอดคลองของยุทธศาสตร  แผน และกลยุทธที่กําหนด  
       2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน  
       3. ความกาวหนากิจกรรมที่กําหนดไวตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)  
       4. ประสิทธิภาพ  เปนการศกึษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรที่ใชโดยมีการ
ประเมินประสิทธิภาพ  
       5. ประสิทธิผล เปนการศกึษาถึงผลที่ไดรับ  
      6. ผลลัพธและผลผลิต เปนการประเมินผลประโยชนท่ีเกิดจากการทํา กิจกรรมที่มีตอ
กลุมเปาหมายที่ไดรับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม  
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 7. การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลที่ไดรับรวมยอด   คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน อาจนําแนวทางทั้งหมดที่กําหนดมาใชหรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินก็ได โดยอยางนอยตองสามารถ ประเมินความสอดคลองและสามารถวัด
ความสําเร็จหรือความกาวหนาของแผนพัฒนาทองถ่ินได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
   1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาอาจกําหนดแนวทาง ดังนี้   
         1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
         2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน  
         3. การประเมินผลกระทบ    

  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ไดตลอด 
ระยะเวลาของแผนพัฒนาทองถ่ิน   

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผล ไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ   

ขั้นตอนท่ี 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง   

ขั้นตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจใหความเห็น หรือ
ขอเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน และโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 
เพ่ือใหผูบริหาร ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  

2.2 กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล           
   ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนด 
เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    
   1. การใชแบบสอบถาม  
   2. การสัมภาษณมีแบบสอบถาม  
   3. การสังเกต หรือการสนทนากลุม 

2.3 แบบสําหรับการติดตามและประเมินผล      

  แบบท่ี 1   
  เรื่องที่  1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแบบประเมิน
ตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  เรื่องที่ 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
  เรื่องที่ 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  

                   แบบประเมินทั้ง 3 เรื่องจะทําการประเมินหลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ินแลว 
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  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมี
กําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือน
ตุลาคม - ธันวาคม ไตรมาสที่ 1, (เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ 2,(เดือนเมษายน - มิถุนายน) ไตรมาสที่ 3 
และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสที่ 4 

  แบบที่ 3  แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร เปนแบบประเมิน
ตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรท่ีกําหนด
ไว  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 
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สวนที่ 3  
ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
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1. ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบงชี้การปฏิบตังิาน (Performance Indicators) 

                 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเจดียหลวง คณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง ไดกําหนดเครื่องมืออุปกรณ สิ่งที่ใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้น ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถ่ินขอมูลดังกลาว 
เปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประ 
โยชนที่ไดรับจากแผนพัฒนา เปนแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการ สําหรับ
แผนพัฒนา เพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกขอมูล 
แบบรายงาน เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 
โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเจดียหลวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕63 คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยไชแบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน 
(Performance Indicators) ดงันี้  

     ๑. ลักษณะของแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน เปนเครื่องมือที่ใชวัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการ
ดําเนินงานในดานตาง ๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการ วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปขอมูลเชิงปริมาณ เพ่ือสะทอน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ เปนเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนา
กิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ/แผนงาน ซึ่งตัวบงชี้การปฏิบัติงานจะเปนการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปจจัยนํา 
เขา (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะชวยในการวิเคราะหการ
ดําเนินงานที่เกิดข้ึน ตลอดจนใชเปนขอมูลในการปรับปรุง การทํางานตอไปเงื่อนไขสําคัญของตัวแบบบงชี้การปฏิบัติ
ก็คือ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (key stakeholders) ในการกําหนดตัวบงชี้ เพราะจะเปนการสรางความ
เขาใจรวมกัน ตลอดจนการใชตัวบงชี้เหลานั้นในการดําเนินการชวยในการตัดสินใจไดตอไป การใชตัวบงชี้การ
ปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกําหนดเปาหมายในการปฏิบตัิ และแนวทางการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่กําหนดไว
ในบางแผนงานอาจมีการกําหนดระบบเตือนภัยลวงหนา (eariy warning system) เพ่ือใหทราบขอผิดพลาดจาก
การดําเนินการที่เกิดข้ึนวาเปนไปตามแนวทางที่ไดวางไว หรือไมหรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth 
evaluation) เพ่ือใหทราบรายละเอียดของขอมูลที่จําเปน  

     ๒. ความสําคัญของการใชแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  
          ๒.๑ ทําใหทราบไดวาสิ่งท่ีไดดําเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สําเร็จหรือไม สําเร็จ

เพราะ เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  
          ๒.๒ สามารถคาดการณลวงหนาไดวาอะไรจะเกิดข้ึนตอไปในอนาคต ผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรม 

เหลานั้น จะหาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการ
ประเมินตัวชี้วัดที่ได จะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบ
ผลสําเร็จตามวัตถุประ สงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
                    ๒.๓ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ดีขึ้น 
                    ๒.๔ เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางาน โดยคาดหวังวาจะ 
เปนเครื่องมือกระตุนใหขาราชการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  
               ๓. วัตถุประสงคในการใชแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  
                    ๓.๑ เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทําแผนพัฒนา  
                    ๓.๒ เพ่ือใหทราบถึงผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัต ิ 
                    ๓.๓ เพ่ือใหทราบถึงผลกระทบของการดําเนินโครงการ  
                4. ขั้นตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  
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ขั้นตอนการดําเนินงานตามแบบตวับงชี้การปฏิบัติงาน 
 

                    ๔.๑ กําหนดตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  
                    ๔.๒ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้  
                    ๔.๓ ดําเนินการประเมินตามตัวบงชี้  
                    ๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ ๔.๑ การกําหนดตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  
                          คะแนนเต็ม 25 คะแนน ดังนี ้  
                    (๑) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ดังนี้  
                            ตัวบงชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (๕ คะแนน)  
                            ตัวบงชี้ที่ ๒ : การประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองของแผนพัฒนา (๕ คะแนน)  
                            ตัวบงชี้ที่ ๓ : การประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองของแผนพัฒนา (๕ คะแนน)  
                   (2) การนําแผนไปปฏิบัติ  
                            ตัวบงชี้ที่ 4 : การดําเนินโครงการ (๕ คะแนน)  
                            ตัวบงชี้ที่ 5 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ (๕ คะแนน)  
                                            ๔.๒ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้ คะแนนเต็ม 25 คะแนน ดังนี ้ 
                                            คะแนน 25 คะแนน = ดีมาก คะแนน 20 ขึ้นไป = พอใช  
                                            ต่ํากวา 20 = ตองปรับปรุง 

                ๓. วัตถุประสงคในการใชแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  

                    ๓.๑ เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทําแผนพัฒนา  

                    ๓.๒ เพ่ือใหทราบถึงผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  

                    ๓.๓ เพ่ือใหทราบถึงผลกระทบของการดําเนินโครงการ  

               ๔. ขั้นตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  

                   ๔.๑ กําหนดตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  

                   ๔.๒ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้  

                   ๔.๓ ดําเนินการประเมินตามตัวบงชี้  

                   ๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ 
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                    ๔.๑ การกําหนดตัวบงชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 25 คะแนน ดังนี้  

                          (๑) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ดังนี้  

                               ตัวบงชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (๕ คะแนน)  

                               ตัวบงชี้ที่ ๒ : การประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองของแผนพัฒนา  

                                                (๕ คะแนน)  

                              ตัวบงชี้ที่ ๓ : การประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองของแผนพัฒนา (๕ คะแนน)  

                          (2) การนําแผนไปปฏิบัติ  

                              ตัวบงชี้ที่ 4 : การดําเนินโครงการ (๕ คะแนน)  

                              ตัวบงชี้ที่ 5 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ (๕ คะแนน) 

                     ๔.๒ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้ คะแนนเต็ม 25 คะแนน ดังนี ้
                           คะแนน 25 คะแนน   = ดีมาก  

    คะแนน 20 คะแนนข้ึนไป = พอใช  
               ต่ํากวา 20 คะแนน  = ตองปรับปรุง 
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ตัวบงชีท้ี่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  

เกณฑตัวชี้วัด : มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน  

 มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน) ได ๕ คะแนน  

 มีการดําเนินการ ๘ – ๙ ขั้นตอน ได ๔ คะแนน  

 มีการดําเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน ได ๓ คะแนน  

 มกีารดําเนินการไมถึง ๖ ขั้นตอน ไมไดคะแนน 

 

ผลการติดตามและประเมิน  

ตัวบงชี้ท่ี ๑ : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

คะแนนเต็ม  ๕ 

คะแนนที่ได  ๕ 

ลําดับ การดําเนินการ 
มีการดําเนินการ 

(ใสเครื่องหมาย √) 

1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่นสวนราชการและ

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา 

ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เก่ียวของตลอดจนความชวย

เหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี เพื่อ นํามา

กําหนดแนวทางการจัดทําแผนการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา

มาจากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ

จัดทําแผนการพัฒนา 

√ 

2 คณะกรรมการมีการกําหนดแนวทางการพัฒนา √ 

3 คณะกรรมการไดนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหนวยงานตางๆ และ  

ขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น 

√ 

4 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร √ 

5 มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมทองถิ่น √ 

6 มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนการพัฒนาทองถ่ิน √ 

7 มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ √ 

8 มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทํารางแผนแผนการพัฒนา 

ทองถ่ิน 

√ 

9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณารางแผนการพัฒนาทองถิ่น √ 

10 ผูบริหารประกาศใชแผนการพัฒนาทองถ่ินไดทันภายในเดือนมิถุนายน  

พ.ศ. ๒๕62 

√ 

มีการดําเนินการครบท้ัง 10 ขั้นตอน 

 

  



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลตาํบลเจดียหลวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา 22 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2 : การประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองของแผนพัฒนา 
เกณฑตัวชี้วัด : มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน  

 ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน ได ๕ คะแนน  
 ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙ คะแนน ได ๔ คะแนน  
 ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน ได ๓ คะแนน  
 ประเด็นการพิจารณาต่ํากวา ๘๐ คะแนน ไมไดคะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี 2 : การประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองของแผนพัฒนา 
คะแนนเต็ม  ๕ 

คะแนนที่ได  4 
แผนพัฒนา การติดตามประเมินผล คะแนนประเมิน คะแนนที่ได 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) การประเมินยุทธศาสตรเพ่ือ 
ความสอดคลองของแผนพัฒนา 

90.97 คะแนน 4 

 
รายละเอียดผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น          

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 
          ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลเจดียหลวง เมื่อวันที ่18 ตุลาคม 2562 เปนดังนี ้

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของชื่อองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  

20 18.40 92.00 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 16.20 81.00 
3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย      60 56.37 93.95 
 3.1 ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลเจดียหลวง       10 10 16.67 
 3.2 ยุทธศาสตรของชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด      10 10 16.67 

 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  10 10 16.67 

 3.4 วิสัยทัศน       5 4.64 7.73 
 3.5 กลยุทธ        5 3.64 6.07 
 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ       5 4.45 7.42 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร       5 4.64 7.73 
 3.8 แผนงาน       5 4.55 7.58 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม       5 4.45 7.41 

รวมคะแนน  100 90.97 90.97 
 

             1) พบวามี 3 ประเด็น ไดคะแนนสูงสุด 10 คะแนน ไดแกประเด็นลําดับที่ 3.1 ยุทธศาสตรของ
เทศบาลตําบลเจดียหลวง ประเด็นลําดับที่ 3.2 ยุทธศาสตรของชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด และ
ประเด็นลําดับที่ 3.3  ยุทธศาสตรจังหวัด คิดเปนรอยละ 16.67 ของคะแนนในประเด็น และคิดเปนรอยละ 
18.32 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
             2) พบวาประเด็นลําดับที่ 3.5 กลยุทธ  ไดคะแนนต่ําสุด 3.64 คะแนน คิดเปนรอยละ 6.07 ของ
คะแนนในประเด็น และคิดเปนรอยละ 6.67 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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            1.2  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 

  รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลเจดียหลวงในแตละประเด็นเปนดังนี้ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ของเทศบาลตําบลเจดียหลวง 

20    

 1.1 ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้ง
ของหมูบ าน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม 
ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2.90 14.50  

1 .2  ขอมูล เกี่ ยวกับดานการเมือง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเก่ียวกับจํานวน
ป ระชาก ร  แ ล ะช ว งอ ายุ แ ล ะจํ าน วน
ประชากร ฯลฯ 

2 2.00 10.00  

1.3 ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน 
การศึกษา สาธารณ สุข   อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

2 1.80 9.00  

1.4 ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน 
เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การ
ประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

2 1.70 8.50  

1.5 ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว การ
บริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตร
และแหลงนํ้า) 

2 1.50 7.50  

1 .6  ขอมู ล เ ก่ี ย วกับศาสนา ป ระ เพ ณี 
วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษา
ถิ่น สินคาพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 2.00 10.00  

 1.7 ขอมลูเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน 
น้ํา ปาไม ภเูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1.60 8.00  

 1.8 การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหรือการใชขอมูล 
จปฐ. 
 

2 2.00 10.00  
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.9 การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ 
วิธีการ และการดําเนินการประชุมประชาคม
ทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวมทํา 
ร วมตั ดสิ น ใจ  ร วมตรวจสอบ  ร วม รั บ
ประโยชน  รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสําหรับการ
พัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล
ตําบลเจดียหลวง 

3 2.90 14.50  

รวม 20 18.40 92.00  
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1.3 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20    
 2 .1  การวิ เค ราะห ที่ ค รอบคลุ มความ

เช่ือมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒ นาของชื่ อองค ก ร
ป ก ค รอ งส ว น ท อ งถิ่ น ใน เข ต จั งห วั ด 
ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลเจดียหลวง
นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความ
เช่ื อม โย งแผนยุท ธศาสตรช าติ  2 0  ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และ Thailand 4.0  

5 4.40 22.00  

2.2 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช ผลของการ
บังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนา
ทองถ่ิน 

3 2.90 14.50  

2 .3 การวิเคราะหทางสั งคม เชน ดาน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน เปนตน 

3 2.30 11.50  

2.4 การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดาน
รายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุม
อาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุมตาง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เปนอยูทั่วไป เปนตน 

3 2.20 11.00  

2.5 การวเิคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว 
ธรรมชาตติาง ๆ ทางภูมิศาสตร 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ี
มีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

3 2.00 10.00  

 2.6 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงาน
ได แก  S-Strength (จุ ดแข็ ง) W-Weakness 
(จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

3 2.40 12.00  

 รวม 20 16.20 81.00  
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 1.4 ยุทธศาสตร 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร 60    
 3.1 ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลเจดีย

หลวงสอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลเจดียหลวง 
แ ล ะ เชื่ อ ม โย ง ห ลั ก ป ร ะ ช า รั ฐ  แ ผ น
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ   และ Thailand 4.0 

10 10.00 16.67  

3.2 ยุทธศาสตรของช่ือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัดสอดคลองและเชื่อมโยง
กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ท องถิ่ น  และยุทธศาสตรจั งห วัด  และ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ   และ Thailand 4.0 

10 10.00 16.67  

3 .3  ยุทธศาสตร จั งหวัดสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ 
Thailand 4.0 

10 10.00 16.67  

3.4 วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพ
ที่เทศบาลตําบลเจดียหลวงตองการจะเปน
หรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลอง
กับโอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะ
ของเทศบาลตําบลเจดียหลวงและสัมพันธ
กับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

5 4.64 7.73  

 3.5 กลยุทธแสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ 
ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตามอํานาจหนาที่
ของเทศบาลตําบลเจดียหลวงที่จะนําไปสู
การบรรลุวิสัยทัศน  หรือแสดงให เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการใหบรรลุ
วิสัยทัศนนั้น 

5 3.64 6.07  

 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมี
ความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธที่
จะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 4.45 7.42  
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 3 .7  จุ ด ยื น ท า ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร 

(Positioning) ความมุงมั่นอันแนวแน
ในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือให
บรรลุวิสัยทัศนของเทศบาลตําบลเจดีย
หลวง ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่
จ ริ ง  ที่ จ ะ นํ า ไป สู ผ ล สํ า เร็ จ ท า ง
ยุทธศาสตร 

5 4.64 7.73  

3.8 แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิด
จากเปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและ
ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลเจดีย
หลวงท่ีมีความชัดเจน นํ าไปสูการ
จั ดทํ า โค รงการพัฒ นาท อ งถิ่ น ใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกลาว 

5 4.55 7.58  

  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใน
ภาพรวมความเชื่อมโยงองครวม ท่ี
นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่ เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม
จั ง ห วั ด / แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของชื่อองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดัและ
ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลเจดีย
หลวง 

5 4.45 7.41  

รวม 60 56 93.95  
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ตัวบงชี้ท่ี 3 : การประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองของแผนพัฒนา 
เกณฑตัวชี้วัด : มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

 ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน ได ๕ คะแนน  
 ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙ คะแนน ได ๔ คะแนน  
 ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน ได ๓ คะแนน 
   ประเด็นการพิจารณาต่ํากวา ๘๐ คะแนน ไมไดคะแนน 

 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบงชี้ท่ี 3 : การประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองของแผนพัฒนา 

คะแนนเต็ม  ๕ 

คะแนนที่ได 3  
แผนพัฒนา การติดตามประเมินผล คะแนนประเมิน คะแนนที่ได 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) การตดิตามและประเมินผล 

โครงการสําหรับแผนพัฒนา 

เพ่ือความสอดคลองของ 

ยุทธศาสตรและโครงการ 

89.10 คะแนน 3 

 

2. รายละเอียดผลการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น          

2.1 สรุปผลการใหคะแนนโครงการของเทศบาลตําบลเจดียหลวง  เปนดังนี ้

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 9.50 95.00 
2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9.10 91.00 

3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9.20 92.00 

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 9.40 94.00 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 51.90 86.50 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.50 7.50 
 5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 4.50 7.50 
 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง  
5 4.20 7.00 

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5 4.50 7.50 
 5.5 เป าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
5 5.00 8.33 

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 4.40 7.33 
 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5 4.00 6.66 
 5.8 โครงการแก ไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  
5 4.60 7.66 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4.00 6.66 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.00 6.66 
 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผล 5 3.90 6.50 
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ที่คาดวาจะไดรับ 
 5.12 ผลที่คาดวาจะไดรบั สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 4.20 7.00 

รวมคะแนน  100 89.10 89.10 
 

  1) พบวาประเด็นลําดับที่ 1 การสรุปสถานการณการพัฒนา  ไดคะแนนสูงสุด 9.50 คะแนน  
คิดเปนรอยละ 95.00 ของคะแนนในประเด็น และคิดเปนรอยละ 10.66 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
             2) พบวาประเด็นลําดับที่ 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและ 
ผลที่คาดวาจะไดรับ ไดคะแนนตํ่าสุด 3.90 คะแนน คิดเปนรอยละ 6.50 ของคะแนนในประเด็นลําดับที่ 5  
และคิดเปนรอยละ 4.38 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
    

2.2 การสรุปสถานการณการพัฒนา 
    รายละเอียดการใหคะแนนโครงการของเทศบาลตําบลเจดียหลวงในแตละประเด็นเปนดังนี ้
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 
เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของ
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ใชการวเิคราะห 

SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลง 
ที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย
การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10 9.50 95.00  

   
2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณการควบคุมที่มีการใช
ตัวเลขต าง ๆ เพ่ือนํ ามาใชวัดผลในเชิง
ปริม าณ  เชน  การวัดจํ าน วนโครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวา
เปนไปตามที่ ตั้ งเป าหมายเอาไวหรือไม
จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ไดกําหนดไว
เทาไหร จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมี
จํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว 

10 9.10 91.00  
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2.4  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ   
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการนํ าแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3 .1  ก า ร ป ร ะ เมิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
เทคนิ คต าง ๆ  มาใช เพื่ อวั ด ว าภ ารกิ จ 
โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ท่ีดําเนินการ
ในพ้ืนที่นั้น ๆ  ตรงตอความตองการของ
ประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจ
หนาที่หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตาง ๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม 
ซึ่ ง เ ป น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุ วัตถุประสงคและเป าหมายของ
แ ผ น ก ารป ฏิ บั ติ ร าช ก ารต าม ที่ ได รั บ
งบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

10 9.20 92.00  

   
2.5 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 
4.1 วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดาน
ตาง ๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
เทศบาลตําบลเจดียหลวงในมิติตาง ๆ จน
นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดย
ใช  SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration) กับช่ือ
องค ก รป กครองส วน ท อ งถิ่ นที่ มี พ้ื น ที่
ติดตอกัน 

10 9.40 94.00  
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60 51.90 86.50  

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบล
เจดียหลวงและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศนของเทศบาลตําบลเจดีย
หลวงท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 

5 4.50 7.50  

5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับ
โคร งก ารมี วั ตถุ ประสงค ชั ด เจน  (clear 
objective) โครงการตองกําหนดวตัถุประสงค
สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ 
สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

5 4.50 7.50  

5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณได
ถูกตองสภาพที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปน
ทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน  
สามารถระบุจํานวนเทาไร  กลุมเปาหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย  
พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน
อธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําที่ไหน  
เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
คื อ กลุ ม เป าหม ายของโค รงการ  ห าก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไป
ว า ใค รคื อกลุ ม เป าห มายหลั ก  ใค รคื อ
กลุมเปาหมายรอง 

5 4.20 7.00  

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป โครงการสอดคลอง
กั บ  (1 ) ค ว า ม มั่ น ค ง  (2 )ก า ร ส ร า ง
ความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทาง
สังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื 

5 4.50 7.50  
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติโครงการมีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา  
(3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผล
สัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสู
ผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใต
แนวทางการพัฒนา 
 (1) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการ
หลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
 (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการ
ปฏิ รูประบบเพ่ือสรางสั งคมสู งวัยอยางมี
คุณภาพ  
(3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  
(4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เปนเมือง 
(5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
(6 ) ก ารบ ริ ห าร ร าช ก ารแ ผ น ดิ น ท่ี มี
ประสิทธิภาพ 

5 5.00 8.33  

 5 .6  โค ร งก ารมี ค ว าม ส อ ด ค ล อ ง กั บ 
Thailand 4.0 โครงการมีลั กษณ ะหรือ
สอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจ ไปสู  Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํา
นอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิต
สินคา โภคภัณฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม  
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวย
เทค โน โลยี  ค วามคิ ดส ร างส รรค  และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการ
ผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน 
รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ 
ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอ
ยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน 
ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4.40 7.33  
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัดโครงการพัฒนาทองถ่ินมีความ
ส อ ด ค ล อ ง กั บ ห ว ง ร ะ ย ะ เว ล า ข อ ง
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือนหนึ่ง
การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม
สามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกัน
ได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตอง
เปนโครงการเชื่อมตอหรือ เดินทางไป
ดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนด
ขึ้นท่ีเปนปจจุบัน 

5 4.00 6.66  

 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ 
เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใต พ้ืนฐาน
ความพอเพียงท่ีประชาชนดําเนินการเองหรือ
รวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและ
ขยายได เปนโครงการที่ประชาชนตองการ
เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให
ทองถิ่นมีความมั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน เปน
ทองถ่ินที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลง
น้ํา) (LSEP) 

5 4.60 7.66  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับ
เป า ห ม าย  (ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง โค ร งก า ร )  
งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึง
หลักสําคัญ 5 ประการในการจัดทําโครงการ
ไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความ
ยุ ติ ธ รรม  (Equity) (5 ) ค วาม โป ร ง ใส 
(Transparency) 

5 4.00 6.66  
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการงบประมาณการประมาณการ
ราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ
โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง 
หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มี
ความโปรงใสในการกําหนดราคาและ
ตรวจสอบได ใน เชิ งประจักษ มี ความ
คลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ํากวารอย
ละหาของการนําไปตั้งงบประมาณรายจาย
ในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ
รายจายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 4.00 6.66  

 5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวา
จะไดรับมีการกําหนดดัชนี ชี้วัดผลงาน 
(Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได (measurable) ใชบอก
ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล  ( effectiveness) ใ ช
บอกประสิท ธิภ าพ (efficiency) ได เชน 
การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ 
การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ี
เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ) 

5 3.90 6.50  

 5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับ
วัตถุประสงคผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดข้ึนได
จริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไว  การไดผลหรือผลที่ เกิด ข้ึนจะตอง
เท า กั บ วั ต ถุ ป ร ะ ส งค ห รื อ ม าก ก ว า
วัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค
ควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความสําเร็จได  (3 ) ระบุสิ่ งที่ ตองการ
ดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุด และสามารถปฏิบัติได (4) เปน
เหตุเปนผล  สอดคลองกับความเปนจริง 
(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

5 4.20 7.00  

รวม 60 51.90 86.50  
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ตัวบงชี้ท่ี 4 : การดําเนินโครงการ 
เกณฑการประเมิน : การดําเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน  

 ดําเนินการไดมากกวารอยละ ๕๐ ได ๕ คะแนน 
 ดําเนินการไดมากกวารอยละ ๔๐ ได ๔ คะแนน  
 ดําเนินการไดรอยละ ๓๐ ขึ้นไป ได ๓ คะแนน  
 ดําเนินการไดต่ํากวารอยละ ๓๐ ไมไดคะแนน 

 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบงชี้ท่ี 4 : การดําเนินการตามโครงการ 

คะแนนเต็ม  ๕ 

คะแนนที่ได 0  
การดําเนินการ จํานวนโครงการ รอยละ คะแนนที่ได 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 316 
38.29 

 
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 121 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 121 

ผลการดําเนินการจริงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 60 18.99 0 
 

*** หมายเหตุ : คํานวณรอยละจากแผนพัฒนาทองถิ่น (เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3) *** 

แผนภูมิแสดงผลการดําเนินการตาม แผนพัฒนาทองถิ่น 

 (เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3)  

 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหวงป 2563 100

แผนการดําเนินงาน ป 2563 38.29

ผลการดําเนินงาน ป 2563 18.99
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ตัวบงชี้ท่ี 5 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ  

เกณฑการประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดข้ึน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน  

 ไมมีผลกระทบ ได ๕ คะแนน  

 มีผลกระทบ ๑ โครงการ ได ๔ คะแนน  

 มผีลกระทบ ๒ – ๓ โครงการ ได ๓ คะแนน  

 มผีลกระทบมากกวา ๓ โครงการ ไมไดคะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบงชี้ท่ี 5 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินการ 

คะแนนเต็ม  ๕ 

คะแนนที่ได 5  
โครงการที่ดําเนินการ จํานวน 

โครงการ 

ผลกระทบ คะแนนที่ได 

โครงการที่ดําเนินการ ประจําป พ.ศ. 2563 60 ไมมีผลกระทบ 5 

 

4.4  สรุปผลการประเมินตัวบงชี้ 

ลําดับท่ี ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1 ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 5 

2 การประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองของแผนพัฒนา 5 4 

3 การประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองของแผนพัฒนา 5 3 

4 การดําเนินโครงการ 5 0 

5 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 5 5 

รวมคะแนน 25 17 

 

ขอคิดเห็น  

จากสรุปผลการประเมินตัวบงชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได  17 คะแนน ซึ่งต่ํากวา ๒๕ คะแนน อยูใน

ระดับปรับปรุง โดยคะแนนที่มีคานอยที่สุดคือ ตัวบงชี้ที่ 4 การดําเนินโครงการได 0 คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ 

คะแนน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ตัวบงชี้ที่ 3 การประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองของแผนพัฒนา ไดคะแนน 3 จากคะแนนเต็ม 

5 นาจะมีสาเหตุมาจากการกําหนดคา KPI ที่ยากเกินไปทําใหประชาชนไมเขาใจหรือยากเกินจะบรรลุได ดังนั้นหาก

มีการจัดทําแผนพัฒนาในครั้งตอไปผูรับผิดชอบโครงการหรือจัดทําแผนพัฒนาควรพิจารณาการตั้ง KPI ใหเขาใจและ

บรรลุงายข้ึน  

2. ตัวบงชี้ท่ี 4 การดําเนินโครงการ ไดคะแนน 5 จากคะแนนเต็ม 5 เนื่องจากการตั้งโครงการจํานวน

มากกวางบประมาณที่สามารถดําเนินการไดจริง จึงควรนําขอมูลนี้ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาในครั้งตอไป 
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3. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาตามแบบ  ๑ – ๓/2 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเจดียหลวง คณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง ไดกําหนดเครื่องมือ อุปกรณ สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและ

ประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้น ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถ่ินขอมูลดังกลาวเปนได

ทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลประโยชนที่ไดรับจาก

แผนพัฒนา เปนแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการ สําหรับแผนพัฒนาเพ่ือ

ความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึก ขอมูล แบบรายงาน เพ่ือ

นําไปวิเคราะหทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเจดียหลวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  (ระหวาง

เดือนตุลาคม  ๒๕62 ถึง กันยายน  ๒๕๖3) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใชแบบติดตามและประเมินผล

แบบ ๑ – ๓/๑) มีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

แบบท่ี ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

คําชี้แจง : แบบที่ ๑   เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะ 

ทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว  

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เทศบาลตําบลเจดียหลวง 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 

ไมมีการ

ดําเนินการ 

1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวงเพ่ือจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง 
√  

๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวงเพ่ือจัดทํา 

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง 

√ 
 

๑.๓ มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ √  

๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล

เจดียหลวง 

√ 
 

๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

ตําบลเจดียหลวง 

√ 
 

๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวงรวมกับประชาคมทองถ่ิน 

และรวมจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น 

√ 
 

๒. การจัดทําแผนพฒันาเทศบาลตําบลเจดียหลวง 

๒.๑ มีการรวมรวมขอมูลและปญหาสําคัญของเทศบาลตําบลเจดียหลวงมา √  
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ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 

ไมมีการ

ดําเนินการ 

จัดทําฐานขอมูล 

๒.๒ มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน √  

๒.๓ มีการวิเคราะหศักยภาพของเทศบาลตําบลเจดียหลวง (SWOT) เพ่ือ 

ประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง 

√ 
 

๒.๔ มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง

สอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน 

√ 
 

๒.๕ มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง

ทีส่อดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 

√ 
 

๒.๖ มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน √  

๒.๗ มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง √  

๒.๘ มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  

๒.๙ มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา √  

๒.๑๐ มีการอนมุัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา √  

๒.๑๒ มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร  √  

๒.๑๓ มีการกําหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร √  
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แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการพัฒนา 

คําชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนพัฒนาทองถิ่น ๕ ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) โดยมีกําหนดระยะเวลาในการ

ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกสิ้นปงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕62 – กันยายน ๒๕๖3 

 

 

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป  

๑.๑ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตําบลเจดียหลวง  

๑.๒ รายงานผลการดําเนินงานระยะ 1 ปงบประมาณ (เดือนตุลาคม ๒๕62 – กันยายน ๒๕๖3)  

 

สวนที่ ๒ ผลการติดตามผลดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
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ผลการติดตามผลดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาแผนการพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖5)  

ยุทธศาสตร 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

โครงการ
(เปาหมาย) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

โครงการ
(เปาหมาย) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ยังไมถึงปงบประมาณ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ 112 25 141 7     

2. การพัฒนาดานรายได เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตดาน
การเกษตรใหมีคุณภาพ 

6 3 7 2     

3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม
ทองถิ่นและกีฬาและนันทนาการ 

36 21 45 21     

4. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต การปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
และการสาธารณสุข 

69 13 72 17     

5. การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน 

15 7 16 2     

6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 35 26 35 11     

รวมทั้งสิ้น 273 95 316 60     

คิดเปนรอยละของยุทธศาสตร  34.80  18.99     
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แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการพัฒนา  

คําชี้แจง :    แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร          

                ปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรที่กําหนดไวภายใตแผนยุทธศาสตร ๕ ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)     

                โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกสิ้นปงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแต  

               เดือนตุลาคม ๒๕62 – กันยายน ๒๕๖3 

 

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป  

๑.๑ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เทศบาลตําบลเจดียหลวง  

๑.๒ รายงานผลการดําเนินงานระยะ 1 ปงบประมาณ (เดือนตุลาคม ๒๕62 – กันยายน ๒๕๖3) 

 

สวนที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่

ปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการที่ไดปฏิบตัิ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา 

บรรจุใน 
เทศบัญญตัิ 

(นําไปปฏิบัติ) 

คิดเปนรอยละของ
โครงการที่ปรากฏ

ในแผนฯ 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
และบริการสาธารณะ 

141 11 7.80 

2.การพัฒนาดานรายได เศรษฐกิจ และ
กระบวนการผลิตดานการเกษตรใหมีคุณภาพ 

7 2 28.57 

3.การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่นและกีฬาและ
นันทนาการ 

45 30 66.67 

4.การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต การปองกัน
บรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 

72 50 69.44 

5.การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ
และยั่งยืน 

16 3 18.75 

6.การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล 

35 25 71.43 

รวม 316 121 38.29 
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แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
คําชี้แจง  : เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในภาพรวมโดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ ระหวางเดือนตุลาคม – 
พฤศจิกายน  

 
การประเมินความพึงพอใจ   

 

           เทศบาลตําบลเจดียหลวง ไดใชแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงาน 
(โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตําบลเจดียหลวง ในภาพรวมตามยุทธศาสตรการพัฒนาและประเด็นการพัฒนา 
รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวเปนเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเจดียหลวง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเปนการ
ประเมินในภาพรวมทั้งปงบประมาณ  มีรายละเอียด  ดังนี ้

ประเด็นการพัฒนา  มีท้ังหมด  ๙  ประเด็น 
๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 
๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
๙.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 

๑.  วิธีการประเมิน 

๑.๑  กําหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 
-  กําหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 

    แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ
เทศบาลตําบลเจดียหลวง ในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตรและ
ประเด็นการพัฒนาของเทศบาลตําบลเจดียหลวง ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

-  สุมประเมินประชากรในเขตเทศบาลตําบลเจดียหลวง ทั้ง 7 หมูบานๆ ละ ๑0 คนๆ ละ ๑ ชุด 
รวมเปน 70 คน 

๑.๒  กําหนดระยะเวลาในการประเมิน 
  -  ประเมินหลังสิ้นปงบประมาณ สํารวจในชวงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๑.๓  ดําเนินการประเมิน 
  -  ลงพ้ืนที่และทําการสุมประเมินประชากร 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลตาํบลเจดียหลวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   หนา 43 
 

ชื่อชุมชน 
จํานวนประชากรเปาหมาย 

ที่ทําแบบประเมิน 
๑.  หมูที่  3  บานหวยสม 10 
๒.  หมูที่  4  บานหนองหลม 10 
๓.  หมูที่  5  บานหวยหมอเฒา 10 
๔.  หมูที่  6  บานรองหมอหงษ 10 

๕.  หมูที่  7  บานสันกางปลา 10 

๖.  หมูที่  8  บานหวยหมอเฒา 10 

7.  หมูที่  10 บานสันธาต ุ 10 

รวมประชากรเปาหมาย 70   คน 
 

๑.๔   เก็บรวมรวมแบบประเมินและขอมูลท่ีไดจากการแบบประเมิน 
  -  เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมด  7๐  ชุด   
  -  บันทึกขอมูลจากแบบประเมินทั้งหมด  7๐  ชุด 

๑.๕  วิเคราะหขอมูลจากแบบประเมิน 
  ๑.๕.๑  วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูทําแบบประเมินโดยหาคาเฉลี่ยและคารอยละ 

๑.๕.๒  วิเคราะหความพึงพอใจผลการดําเนินงานฯ  ตามประเด็นการประเมินของเทศบาล
ตําบลเจดียหลวงโดยมีคาความพึงพอใจ  ดังนี ้

 

1. ตามประเด็นความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 
      -  คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในทุกประเด็น  90  คะแนน  (๙ x ๑๐)                                                  

           ๑.๑)  ระดับคะแนน    ๐ – 49           คะแนนระดับ  ไมพอใจ 

    ๑.๒)  ระดับคะแนน 50 – 70              คะแนนระดับ  พอใจ 

    ๑.๓)  ระดับคะแนน   71 – 100              คะแนนระดับ  พอใจมาก 
 

 

2. ตามประเด็นความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 
      -  คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแตละประเด็น  10  คะแนน   

           ๑.๑)  ระดับคะแนน    ๐ – 4           คะแนนระดับ  ไมพอใจ 

    ๑.๒)  ระดับคะแนน 5 – 6              คะแนนระดับ  พอใจ 

    ๑.๓)  ระดับคะแนน   7 – 10              คะแนนระดับ  พอใจมาก 
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๒.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาล
ตําบลเจดียหลวง  ในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตรและ
ประเด็นการพัฒนาของเทศบาลตําบลเจดียหลวง  ดังนี้ 
 

สวนที่  ๑  ขอมูลทั่วไป 
 

๑.  จํานวนประชากรที่ทําแบบประเมิน   จํานวน   7๐   คน 
  ๑.๑  เพศชาย จํานวน   ๒8   คน  

๑.๒  เพศหญิง   จํานวน   42   คน   
 

๒.  อายุ 
๒.๑   ต่ํากวา  ๒0  ป     จํานวน   4  คน   

  ๒.๒  ระหวาง  ๒0 - 3๐  ป  จํานวน   2 คน   
  ๒.๓  ระหวาง  3๑ - 4๐  ป  จํานวน   11 คน  

๒.4  ระหวาง  41 - 5๐  ป  จํานวน   23 คน 
๒.5  ระหวาง  51 - 6๐  ป  จํานวน   15 คน 

  ๒.6  มากกวา  ๖๐  ป      จํานวน  15 คน   
 

๓.  การศึกษา 
  ๓.๑  ประถมศึกษา   จํานวน      ๒5 คน   
  ๓.๒  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเทา         จํานวน  14 คน    

๓.๓  อนุปริญญาตรี/เทียบเทา            จํานวน        3 คน    
  ๓.4  ปริญญาตร ี      จํานวน        5 คน    
  ๓.5  สูงกวาปริญญาตรี      จํานวน   14   คน 

๓.6  อื่นๆ                 จํานวน   9    คน 
    

๔.  อาชีพ 
  ๔.๑  รับราชการ     จํานวน  5 คน 

๔.2  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    จํานวน  2 คน 
๔.3  คาขาย/ธุรกิจสวนตัว   จํานวน  6 คน  

  ๔.4  รับจาง     จํานวน  8 คน 
  ๔.๔  นักเรียน/นักศึกษา    จํานวน  0 คน 

๔.5  เกษตรกร     จํานวน  49 คน 
  ๔.6  อื่นๆ     จํานวน  0 คน 

 

 

 
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลตาํบลเจดียหลวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   หนา 45 
 

สวนที่  ๒  ผลการประเมินความพึงพอใจฯ 

๒.1  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนน 

ความพึงพอใจ 
(1๐ คะแนน) 

 
คิดเปนรอยละ 

ระดบั 
ความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 7.73 77.30 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.62 76.20 พอใจมาก 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.14 71.40 พอใจมาก 
๔  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 7.62 76.20 พอใจมาก 
๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.24 72.40 พอใจมาก 
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.24 72.40 พอใจมาก 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 7.71 77.10 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.33 83.30 พอใจมาก 
๙.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.73 77.30 พอใจมาก 

คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในทุกประเดน็ 90 คะแนน 68.36 75.96 พอใจมาก 
 

* หมายเหตุ :  

        วิธีคิดรอยละความพึงพอใจในแตละประเด็น    :               คะแนนความพึงพอใจที่ได x 100 

                                                                               คะแนนเต็มแตละประเด็น ( 10 คะแนน) 
 

        วิธีคิดรอยละความพึงพอใจรวมทุกประเด็น    :                คะแนนความพึงพอใจที่ได x 100 

                                                                                 คะแนนในทุกประเด็น ( 90 คะแนน) 

๓.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
      การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ของ
เทศบาลตําบลเจดียหลวงในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร
และประเดน็การพัฒนาของเทศบาลตําบลเจดียหลวง  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  พบวา 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมาก   จากคะแนนเต็ม  90 ไดคะแนน  68.36 คิดเปน
รอยละ 75.96   

  ระดับพอใจ  (ภาพรวมทั้งหมด  คิดเปนรอยละ  75.96)  
- พอใจมากสูงสุด คะแนนเฉลี่ย 8.33   คิดเปนรอยละ ๘3.3๐   
   (ขอที่ ๘  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน) 
- พอใจมากนอยทีสุ่ด คะแนนเฉลี่ย 7.14  คิดเปนรอยละ  71.40  
  (ขอที่ ๓ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม) 
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๔.  การวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจ 

 ๔.๑ วิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจ  
ตามท่ี เทศบาลตําบลเจดียหลวง  ไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยแบง

ชวงของผลการประเมินออกเปน ๓ ระดับ  คือ  ไมพอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซึ่งผลการประเมินอยูในระดับพอใจ
มาก  คิดเปนรอยละ  75.96   

 

 ๔.๒  วิเคราะหสาเหตุของผลการประเมินที่ได  
              จากการวิเคราะหผลการประเมินในขอ  ๔.๑  จะเห็นไดวาประชาชนมีความพึงพอใจมากตอการ
แกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชนมากที่สุด แตไดคะแนนมีการเปดโอกาสใหประชาชน
แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมต่ําสุด เหตุผลที่ทําใหผลการประเมินนอยนั้น  อาจเกิดจากสถานการณโค
วิด – ๑๙  ที่เกิดขึ้น  ทําใหเทศบาลตําบลเจดียหลวง   ไมสามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมหลายๆ  โครงการที่เปด
โอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมดวยได   
 

๕.  ขอเสนอแนะ 
     จากผลการประเมินความพึงพอใจ  คณะกรรมการติดตามแผนประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล

เจดียหลวงมีขอเสนอแนะตอนายกเทศมนตรีตําบลเจดียหลวง  ดังนี ้
๕.๑  เทศบาลตําบลเจดียหลวง  ควรจะดําเนินการประเมินโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร  
๕.๒  หากไมสามารถดําเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงใหประชาชนเขาใจ และตองหาทาง

แกปญหาใหกับประชาชนได  เมื่อประชาชนไดเขาใจและปญหาไดถูกแกไขแลวก็จะทําใหประชาชนมีความพึง
พอใจใจตอเทศบาลตําบลเจดียหลวง ดีข้ึน   

๕.๓  เทศบาลตําบลเจดียหลวง  สามารถนําผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการดําเนินงาน
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ไดแสดงในผลการประเมินความพึงพอใจขางตนแลว 
 
 

************************************ 
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สวนที่ 4 
สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
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ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต          

   ขอเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง 
  ๑. โครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณใหดําเนินการแลว ไมควรโอนงบประมาณเพิ่มหรือลดใน
ภายหลัง  เพราะสะทอนใหเห็นถึงความลมเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการ
วิเคราะหการใชจายงบประมาณอยางรอบดาน ควรมีการตั้งงบประมาณใหสอดคลองกับการเบิกจายจริง 
  ๒. โครงการ / กิจกรรมที่ไดตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแลว ควรเรงรัดดําเนินโครงการ/
กิจกรรมใหเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณนั้นๆ 
  ๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดําเนินงานอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกตางไปจากเดิมบาง ตามสถานการณบานเมือง โดยเนนประโยชนของชุมชน
เปนสําคัญ  
  ๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาควรคํานึงถึงความเปนไปไดในเรื่องของความ
พรอมดานพ้ืนที่ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม และสถานะทางการเงินการคลัง
ของทองถ่ินเปนสําคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก 
  ๕. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของเทศบาลตําบลเจดียหลวงใหมาก
ขึ้น ทั้งกอนการดําเนินโครงการ  ระหวางดําเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให
เกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดําเนินโครงการของเทศบาลตําบลเจดียหลวง 
รวมถึงการเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรู ตรวจสอบการดําเนินโครงการใหมากขึ้น  
  ๖. ควรมีการสํารวจขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลเจดียหลวง และมีฐานขอมูลที่เปนปจจุบัน 
เพ่ือสามารถใชประกอบเปนขอมูลในการวิเคราะหสภาพแวดลอมของชุมชน เพื่อนําไปสูแนวทางการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความตองการของประชาชนและสามารถแกไขปญหาเปนไปอยางรวดเร็ว  
                   ๗. ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร การดําเนินโครงการใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง
ดวยวิธีการตางๆ ที่สามารถเขาถึงประชาชน ชุมชน ใหไดรับขอมูลขาวสารมากที่สุด 
                   ๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอยางเหมาะสม ตลอดจนดําเนินการโครงการพัฒนาให
ครอบคลุมทุกพื้นที่อยางทั่วถึง  
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