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คำนำ 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  
(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ 29,ข้อ 30  

ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

ข้อ 30(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

ประกอบกับหนังสือที่มท 0810.3/ว6732  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลชะมายจึงได้กำหนดกลไกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีเพื่อให้สามารถนำผลการ
ประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนาตลอดจนให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของ
โครงการ/กิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 
  1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลา
ที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ 

2. เพื ่อทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะๆนำไปสู ่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการ  
ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

3. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการจัดทำแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป 
  ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3)พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลชะมายจึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 (ไตรมาส 1-4) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลชะมายต่อไป 
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      ส่วนที่ 1 บทนำ 
 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลชะมาย 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

                การติดตามผล (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นระบบกระบวนการที่แตกต่าง
กันมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน แต่กระบวนการทั้ง 2 มีความเกี่ยวข้องกัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evoluation) มาประสานใช้กันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้                 
ผู้บริหารงานท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน                     
และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผล              
ที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา                   
ที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่                    
ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง
(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 โครงการพัฒนาทำให้
เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน  
                      บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมี
ความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้าง
ให้จุดแข็งนี้  และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมี โอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มี                   
ส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

 2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย มุ่ งค้นหาแผนงานโครงการ 

ที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่าง
ดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ติดตามและ
ประเมินผลแผนงานโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด                     
จะได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้  

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 

3. เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ                 
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลชะมาย 
5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก
ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการ
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนหรือสังคมส่วนร่วมมากท่ีสุด 
6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม

แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส1-4) 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๖ การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ข้อ ๑2(๓) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น                   
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  

3.1  การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย 
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมคัดเลือก จำนวน 2 คน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน  
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
(พ.ศ.2561-2565) ดังนี้ 

1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) โดยกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ตามกรอบ
แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                
(พ.ศ.2561-2565) ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด :KPI) 
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษา
ว่าผู้ ใช้ผล การนำประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการอะไร ต้องการรายงานผลอย่างไร  
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่
ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม  

2 วางแผนการติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก                  
ข้อ 2 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม 
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ                 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม  

3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลชะมาย                         
เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณ
ได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
           4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
จำนวน  เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์ การพรรณนาเปรียบเทียบ การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) 
หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม  
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6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
           7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่ งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน
สรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น    

  4. การรายงานผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น              
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี       

ขั้นตอนการรายงานผล 

 

 
 

ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
 
 
 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring evaiuation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้
เพ่ือใช้การติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น 
และหรือโดยการสร้างการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) 
แบบสัมภาษณ์  (lnterview) แบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่ วไป                    
อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน  

สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ของ อปท. 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
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แบบสัมภาษณ์ (lnterview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจ
หน้าที่  ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน                   
แบบต่างๆที่กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
6. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดกรอบ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลดังนี้  

6.1 กำหนดกรอบ (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย  ได้กำหนดกรอบแนวทางในการ

ติดตามและประเมินผลแผน โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  และแผนการดำเนินงาน
เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  โดยติดตามผลการดำเนินงานในระดับโครงการรวบรวมเป็นระดับ
แผนงาน ระดับยุทธศาสตร์และระดับองค์กร และกำหนดกรอบระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผน 
ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

6.2 กำหนดกรอบรูปแบบและแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้  
1) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจสอบ

กระบวนการดำเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 2931  ลงวันที่  15 พฤษภาคม 2562 เป็นกรอบ
ในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล โดยดำเนินการ ดังนี้ 
     1.1  ส่งแบบประเมินผลโครงการ ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ฯ กำหนด ให้หน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ  การใช้จ่ายงบประมาณ  ผลการประเมิน
โครงการ เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาทุกขั้นตอน และจัดส่งให้กองวิชาการและแผนงานรวบรวมเป็นร่างรายงานผล
ติดตามฯ เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายในการพิจารณาข้อมูล 
 1.2  คณะกรรมการติดตาม ฯ กำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล ประชุมและเชิญ
หัวหน้าหน่วยงาน  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมประชุม ซักถามข้อมูลตามแบบรายงาน ฯ ที่หน่วยงาน
ส่งมา เพ่ือสอบถามรายละเอียด เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการ
ดำเนินงาน จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง พร้อมเสนอข้อคิดเห็นต่อเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานต่อไป 
 1.3  สรุปผลการประชุม เพ่ือพิจารณาผลการติดตามโครงการเชิงกระบวนการ  
   2) การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย (ตามรายละเอียดแบบฟอร์มของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
     1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
     1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
     1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 10 คะแนน 
   (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
   (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 



 

10 
 

   (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8) แผนงาน 5 คะแนน 
   (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 3) การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประกอบด้วย (ตามรายละเอียดแบบฟอร์มของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 3.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
 32 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
 3.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
 3.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
 3.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
   (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
   (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 5 คะแนน 
   (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
   (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 

(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

4) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ  โดยคณะกรรมการ ฯ มีมติ
พิจารณาโครงการที่สำคัญ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบโครงการ สอบถามกับเจ้าของโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โครงการ พูดคุยประเด็นคำถามเป็นการประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดย
ออกแบบสำรวจและใช้วิธีการสัมภาษณ์จากผู้เกี่ยวข้องในประเด็นคำถามต่าง ๆ  และสรุปผล เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไข พัฒนา หรือยุติ โครงการ เสนอผู้บริหารต่อไป  

  5) สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
สรุปข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา เสนอผู้บริหาร  
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ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

 1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ 

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
2) เครื่องมือ 
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ  

2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) 
สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

7. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  7.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ
วัดผลเพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการ
วัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น 
การทดสอบและการวัดโครงสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) 
โครงการฝึกอบรม (จะใช้ทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 

           7.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด 
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทา งการ 
(formal or semi – formal interview) ซ่ึงใช้แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) 
ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนา
อย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 

  7.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไป 
ใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบ ไม่มีส่วนร่วม 
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(Non – participant- observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  7.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกสำรวจ และทิศทางสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 

  7.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
                   การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่าง
ดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)                
เทศบาลตำบลชะมายในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เทศบาลตำบลชะมาย และการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไป
แนวทางเดียวกัน 

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น                        
(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลชะมายและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา สามารถ
แก้ไขไดทุ้กจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการสภาพปัญหา
ต่างๆ ที่จะนำจัดไปทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง             
ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ต่างๆ  

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 
 
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561- 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจ 
และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง .และแผนชุมชน  ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“มุ่งพัฒนาสู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการศึกษา เศรษฐกิจพัฒนา ปลอดยาเสพติด คุณธรรมนำชีวิต สู่สังคม
พัฒนายั่งยืน” 

     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีรายละเอียด ดังนี้ 
     ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม 
     ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 
                       ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง 

   1.1.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 เทศบาลตำบลชะมาย มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือให้บรรลุ

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลชะมาย “มุ่งพัฒนาสู่  ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการศึกษา เศรษฐกิจพัฒนา  
ปลอดยาเสพติด คุณธรรมนำชีวิต สู่สังคมพัฒนายั่งยืน” โดยเทศบาลตำบลชะมาย มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการจราจรและผังเมืองรวมให้ครอบคลุมเกิดความสะดวกสบาย
แก่ประชาชน 

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 
5. ส่งเสริม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เกิดความสะอาดสวยงาม พัฒนาอย่างยั่งยืน 
6. บริหารจัดการการเงินการคลังอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม 
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1.1.4 ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

4. ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 

5. ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 

4. ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
โอกาสและ
ความเสมอภาค
ทางสังคม 
 

3.ยุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย ์
 

1.ยุทธศาสตร์ 
ด้านความ
มั่นคง 

2.ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์
ชาต ิ20 ป ี

5.การ
รักษา
ความ
มั่นคงและ
ความ
เรียบร้อย 

4.ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
คน ชุมชน และ
สังคมให้น่าอยู่ 
เข้มแข็ง ตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

2.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวบน
พื้นฐานธรรมะ 
ธรรมชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรม 

1.ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
จัดการเกษตร
และอุตสาหกรรม
สู่มาตรฐานครบ
วงจรและเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6.การส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ 
และ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัด 

2.ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

5.ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
และการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

3.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชวีิต 

1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ในเขต อปท. 

6.ยุทธศาสตร์
ด้านการเงิน
การคลัง 

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

4.ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
ด้านการบริหาร
และการจัดการ
องค์กร 

2.ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
คนและสังคม 

5.ยุทธศาสตร์
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และพัฒนา
ระบบป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาน้ำทว่ม 

1. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
การจราจรและ
ผังเมืองรวม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ  อปท. 
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    1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 
     1.2.1 โครงการพัฒนาท้องถ่ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 (เฉพาะปี พ.ศ. 2564)
           

ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนดำเนินงาน ดำเนินการจริง 
จำนวนโครงการ จำนวนเงิน จำนวน

โครงการ 
จำนวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
การจราจรและผังเมืองรวม 

41 17,914,200 16 2,038,446.81 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 40 24,268,725 17 30,364,915.40 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

3 70,000 1 30,000 

ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารและการจัดการองค์กร 

19 4,366,000 9 3,342,915 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยทุธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 

6 2,094,000 4 2,111,508.18 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตรด์้านการเงินการคลัง 5 519,000 3 593,136.40 
รวม 114 49,231,925 50 38,480,921.79 

   
   1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

    เทศบาลตำบลชะมาย ได้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2564  
ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ี  
จนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง 
โดยมีผลการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังนี้ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม 

เป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางศักยภาพและพัฒนาทางกายภาพ  
การปรับปรุงพื้นที่ และการก่อสร้างสาธารณูปการ อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัยและการประกอบ
อาชีพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในเขตตำบลชะมายอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับการบริการข้ันพื้นฐานที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังนี้ 

โครงการที่ดำเนินการมีทั้งสิ้น 16 โครงการ ได้แก่ 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม จำนวนงบประมาณ 
ที่ดำเนินการ 

1 โครงการขยายเขตประปาสาย สนง.ทต.ชะมาย หมู่ที่ 6 109,540.59 
2 โครงการขยายเขตประปาสายนาคำทวด ซอย 12 หมู่ที่ 6 141,429.81 
3 โครงการขยายเขตประปาสายลายพิศ อุทิศ หมู่ที่ 4 257,140.59 
4 โครงการขยายเขตประปาสายห้วยขัน ซอย 5 หมู่ที่ 4 140,735.82 
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5  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตสายนาคำทวด ซอย 14 (บริเวณหลัง สนง.เทศบาลตำบลชะมาย) 
หมู่ที่ 6 

313,600 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายฉ้วนเจรญิ หมู่ที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม จำนวนงบประมาณ 

ที่ดำเนินการ 
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำทวด ซอย 4 หมู่ที่ 6 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำทวด ซอย 9 หมู่ท่ี 6 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนายสมพงษ์ อุทิศ หมู่ที่ 1 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายอาคม หมู่ที่ 3 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
11 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายทิวทอง หมู่ที่ 7 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
12 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายคอกวัว  หมู่ที่ 7 314,000 
13 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนายอำเภอ หมู่ที่ 1 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
14 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองหอย-บ้านในพรุ  

หมู่ที่ 7 
283,000 

15 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหน้าโรงเรียนพานิชย์ หมู่ที่ 7 479,000 
16 โครงการปรับปรุงเสาไฟและป้ายจราจรบริเวณเกาะกลางถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่  หมู่ที่ 8,2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

รวมงบประมาณ 2,038,446.81 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

สร้างคนให้มี คุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมการมีวินัย พัฒนาคนและสังคมให้
ห่างไกลยาเสพติดทุกหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกัน และพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน ให้เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน สนับสนุนด้านการศึกษา และโภชนาการแก่โรงเรียนในเขตเทศบาล
ตำบลชะมาย โยดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น 17 โครงการ ได้แก่ 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม จำนวนงบประมาณ 
ที่ดำเนินการ 

1 โครงการจดังานวันสำคญัของชาติหรืองานรัฐพิธี 124,190 
2  โครงการจดัการการเลือกตั้ง 1,458,491.32 
3  โครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติ 233,000 
4  โครงการบรหิารจดัการศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง 

 ส่วนท้องถิ่นอำเภอทุ่งสง 
30,000 

5  โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบตัิงานด้านการศึกษา 216,000 
6  โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,513,460 
7 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 1,751,113.92 
8 โครงการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนระดับช้ันอนุบาล-ประถมศึกษาปีท่ี 6 4,325,518.16 
9 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคม ี 80,604 

10 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคมุโรคพิษสุนัขบ้า 48,408 
11  โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 500,000 
12  โครงการต้นกล้ายาเสพตดิ ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
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13  โครงการจดังานลอยกระทง 100,000 
14 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ) 17,080,130 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม จำนวนงบประมาณ 
ที่ดำเนินการ 

15 เบี้ยยังชีพคนพิการ(โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ 
หรือทุพพลภาพ) 

2,516,000 

16 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์(โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม) 108,000 
17 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 280,000 

 รวมงบประมาณ 30,364,915.40 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย สนับสนุน

งบประมาณเพื่อดำเนินกิจการด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน ขยายโอกาสให้ประชาชน  
ทุกกลุ่มอาชีพ โดยดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น 1 โครงการ ได้แก่ 
 
ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม จำนวนงบประมาณ 

ที่ดำเนินการ 
1 โครงการสืบสานภูมิปญัญาพืชสมนุไพรพื้นบ้านดูแลสุขภาพของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน 30,000 
 รวมงบประมาณ 30,000 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร 

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนางบประมาณการติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และประสิทธิภาพในการทำงาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ  
ทักษะและทัศนคติให้มีจิตสำนึกที่ดี สามารถให้บริการอำนวยความสะดวก สนองความต้องการของประชาชนได้ โดย
ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น 9 โครงการ ได้แก่ 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม จำนวนงบประมาณที่
ดำเนินการ 

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเวทปีระชาคมเทศบาลตำบลชะมาย 7,550 
2 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดา้นการประชาสมัพันธ์ 78,890 
3 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง 785,235 
4 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานวิทยุ 108,000 
5 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 46,240 
6 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
7 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์กู้ชีพกู้ภัย 481,000 
8 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง 1,836,000 
9 การจัดนิทรรศการข้อมูลข่าวสารของเทศบาล อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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 รวมงบประมาณ 3,342,915 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 
พัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลชะมาย ปรับปรุงภูมิทัศน์  

การจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย ส่งเสริมและพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในเขตเทศบาลตำบลชะมาย ให้ดียิ่ งขึ้น  
โดยดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น 4 โครงการ ได้แก่ 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม จำนวนงบประมาณ 
ที่ดำเนินการ 

1 โครงการจ้างเหมาบริการกำจดัมลูฝอยติดเชื้อ 27,132 
2 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 215,100 
3 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกำจัดสิ่งปฏิกลู 107,700 
4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด (จ้างเหมาบริการเอกชนในการฝังกลบขยะ) 1,761,576.18 
 รวมงบประมาณ 2,111,508.18 

 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

โครงการที่ดำเนินการ  มีทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่ 
ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม จำนวนงบประมาณ 

ที่ดำเนินการ 
1 โครงการจดัทำและปรับปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน 123,900 
2 โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบตัิงานในการจัดเก็บรายได้ 324,000 
3 โครงการประชาสมัพันธ์การสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษีและให้ความรู้ด้านภาษี 3,024 
 รวมงบประมาณ 450,924 

 

1.4 ผลที่ได้จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลชะมายดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยโครงการที่ได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีโครงการทั้งสิ้น 1,115 โครงการ จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี 2564 รวมทั้งสิ้น 207 โครงการ ได้นำไปจัดทำแผนดำเนินงานตามแนวทาง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 114 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.07 และมีโครงการ 
ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 มีทั้งสิ้น 114 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 และดำเนินการ
แล้วทั้งสิ้น 50 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.86 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการติดตามและประเมินผล 
 
1.  แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาส 1-4) 
 การบริหารงานที่ประสบความสำเร็จนั้น ส่วนหนึ่งมาจาก การติดตาม และประเมินผลเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือ การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและ
ประเมินผลความสำเร็จของงาน อันจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกันให้บรรลุ เป้าหมาย จึงต้องมีการ
ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของ องค์กรว่าอยู่ในระดับใด 
เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่  
 1.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
   กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 
การวางแผน (Planning) การนำแผนไปปฏิบัติ (Implementation) และการติดตามประเมินผล(Monitor and 
Evaluation) ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 
  1) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจสอบ
กระบวนการดำเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นกรอบ 
ในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล โดยดำเนินการ ดังนี้ 
      1.1 ส่งแบบประเมินผลโครงการ ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ฯ กำหนด ให้หน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ  การใช้จ่ายงบประมาณ  ผลการประเมิน
โครงการ เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาทุกขั้นตอน และจัดส่งให้กองวิชาการและแผนงานรวบรวมเป็นร่างรายงานผล
ติดตามฯ เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายในการพิจารณาข้อมูล 
 1.2 คณะกรรมการติดตาม ฯ กำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล ประชุมและเชิญ
หัวหน้าหน่วยงาน  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมประชุม ซักถามข้อมูลตามแบบรายงาน ฯ ที่หน่วยงาน
ส่งมา เพ่ือสอบถามรายละเอียด เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการ
ดำเนินงาน   จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง พร้อมเสนอข้อคิดเห็นต่อเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานต่อไป 
 1.3 สรุปผลการประชุม เพ่ือพิจารณาผลการติดตามโครงการเชิงกระบวนการ  

2) การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประกอบด้วย (ตามรายละเอียดแบบฟอร์มของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
     1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
     1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
     1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 10 คะแนน 
   (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
   (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 



 

20 

 

   (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8) แผนงาน 5 คะแนน 
   (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 3)การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประกอบด้วย(ตามรายละเอียดแบบฟอร์มของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  3.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
  32 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  3.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  3.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
  3.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
   (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
   (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 5 คะแนน 
   (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
   (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 

(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

4) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ โดยคณะกรรมการ ฯ มีมติพิจารณา
โครงการที่สำคัญ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบโครงการ สอบถามกับเจ้าของโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการ 
พูดคุยประเด็นคำถามเป็นการประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยออกแบบสำรวจ
และใช้วิธีการสัมภาษณ์จากผู้เกี่ยวข้องในประเด็นคำถามต่าง ๆ  และสรุปผล เพ่ือหาแนวทางแก้ไข พัฒนา 
หรือยุติ โครงการ เสนอผู้บริหารต่อไป  
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  5) สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
สรุปข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา เสนอผู้บริหาร  

 1.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 (เฉพาะปี พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1-4) 

ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนดำเนินงาน ดำเนินการจริง 
จำนวนโครงการ จำนวนเงิน จำนวน

โครงการ 
จำนวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
การจราจรและผังเมืองรวม 

20 7,756,200 12 3,808,100 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 40 34,138,300 21 31,028,316.28 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

1 10,000 0 0 

ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารและการจัดการองค์กร 

17 3,447,900 9 2,134,685.58 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยทุธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 

4 1,914,000 4 1,563,534.56 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตรด์้านการเงินการคลัง 4 560,000 3 563,436.76 
รวม 86 47,826,400 49 39,098,636.42 

 
1.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย มีมติในการกำหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
โดยใช้แบบฟอร์ม แนวทางและวิธีการในการติดตามประเมินผล ตามปี งบประมาณ พ.ศ.2565 

โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ได้กำหนดกรอบแนวทางการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 

- ครั้งที่ 1 ติดตามประเมินผลไตรมาสที่ 1-2 ภายในเดือนเมษายน 2565 

- ครั้งที่ 2 ติดตามประเมินผลไตรมาสที่ 3-4 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 
1.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลได้กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565  ดังนี้ 

  1. เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลกระบวนการโดยใช้แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์  เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รายงานผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา เสนอต่อผู้บริหาร และให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รวบรวมเป็นร่างรายงานผลการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ เสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ฯ และคณะกรรมการฯ จะสอบถามผู้รับผิดชอบเพื่อ 
หาข้อมูลเพิ่มเติม 
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   2. เครื่องมือการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
โดยใช้แบบฟอร์มการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการ ฯ เป็นผู้พิจารณาให้คะแนน 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้
แบบการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในการประเมินความ
สอดคล้องของโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล โดยคณะกรรมการ ฯ เป็นผู้พิจารณาให้คะแนน 
           เครื่องมือติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ  ใช้แบบสัมภาษณ์ในการติดตาม
และประเมินผลโครงการ โดยสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการสรุปผล
ใช้ แบบสอบถามเป็ น เครื่องมือในการสอบถามความพึ งพอใจของประชาชนหรือผู้ เข้ าร่ วมโครงการ  
ในโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญ  

1.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 
    1)เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลกระบวนการ 

แผนงาน.................................................................. 

ยุทธศาสตร์ ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ดำเนินการ 

หน่วยงานที่
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน/ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
 
 
 

        
 

2) เครื่องมือการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย(ตามรายละเอียดแบบฟอร์มของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

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

รวมคะแนน 100   
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  3). เครื่องมือการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10   
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10   

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10   
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา   10   

5 โครงการพัฒนา  ประกอบดว้ย 60   

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5   

 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5   
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5   

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5   
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
5   

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5   

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5   
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5   

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5   

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5   
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5   

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5   
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4). เครื่องมือติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ   

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาส 1- 4) 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
งบประมาณอนุมัติ……………………………………………………เบิกจา่ยตามโครงการ…......................................................... 
หน่วยงานรับผิดชอบ...................................................................................................................................................... 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ….......................................................................................................................................... 
ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสทิธิภาพ และความคุ้มค่า 

2.1 วัตถุประสงคโ์ครงการ 
 

O บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
O ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค ์
 

สาเหตุที่ไมบ่รรลุตามวัตถุประสงค์
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
....................................................................... 

2.2 เป้าหมายโครงการ 
1. ผลผลิต (output)  
 

O บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
O ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค ์
 

สาเหตุที่ไมบ่รรลุตามวัตถุประสงค์ 
........................................................................ 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 

2. ผลลัพธ์ (outcome)  
 

O บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
O ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค ์
 

สาเหตุที่ไมบ่รรลุตามวัตถุประสงค์ 
....................................................................... 
....................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 

2.3 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ 
 

O ไม่ม ี Oมี ระบ.ุ....................................................... 
........................................................................ 
............................................................................. 
............................................................................ 

2.4 แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ O ไม่ม ี O มี ระบุ............................................................. 
............................................................................ 
............................................................................. 
............................................................................ 

 

 

 

ลงชื่อ ............................................................    

 



ยุทธศาสตร์

จ านวนโครงการ
ตามแผน

พัฒนาท้องถ่ิน
(2561-2565)

จ านวนโครงการ
ตามแผน

พัฒนาท้องถ่ิน
(2561-2565)
เฉพาะปี 2565

จ านวนโครงการ
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน
ปี 2565
ท่ีน ามาท า

แผนด าเนินงาน

สัดส่วน
ของโครงการ

ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน

ปี 2565
ท่ีน ามาท า

แผนด าเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ

จ านวนโครงการ
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน ปี 
2565 ท่ีน ามา

ท าแผน
ด าเนินงาน

(ไตรมาส 1-4)

จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามแผน

ด าเนินงาน 
ประจ าปี 2565
(ไตรมาส 1-4)

สัดส่วน
ของโครงการ
ท่ีด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามแผน

ด าเนินงาน
ประจ าปี 2565
(ไตรมาส 1-4)
คิดเป็นร้อยละ

จ านวนโครงการ
ท่ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
ตามแผน

ด าเนินงาน
ประจ าปี 2565
(ไตรมาส 1-4)

สัดส่วน
โครงการ

ท่ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
ตามแผน

ด าเนินงาน
ประจ าปี 2565
(ไตรมาส 1-4)
คิดเป็นร้อยละ

จ านวน
โครงการ
ท่ีไม่ได้

ด าเนินการ
ตามแผน

ด าเนินงาน
ประจ าปี 2565
(ไตรมาส 1-4)

สัดส่วน
ของโครงการ

ท่ีไม่ได้
ด าเนินการ
ตามแผน

ด าเนินงาน
ประจ าปี 2565
(ไตรมาส 1-4)
คิดเป็นร้อยละ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานการจราจรและผัง
เมืองรวม

460 72 20 27.78 20 1 5.00 11 55.00 8 40.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาคน
และสังคม

446 83 40 48.19 40 21 52.50 0 0.00 19 47.50

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน

24 3 1 33.33 1 0 0.00 0 0.00 1 100.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาด้าน
การบริหารและการจัดการองค์กร

103 21 17 80.95 17 9 52.94 0 0.00 8 47.06

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านส่ิงแวดล้อม
และพัฒนาระบบป้องกันปัญหาน้้า
ท่วม

59 10 4 40.00 4 4 100.00 0 0.00 0 0.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเงินการ
คลัง

23 5 4 80.00 4 3 75.00 0 0.00 1 25.00

รวม 1,115 194 86 44.33 86 38 44.19 11 12.79 37 43.02

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย
สรุปรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงการน าโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ไปด าเนินการจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาส 1-4)
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จากตารางท่ี 1 อภิปรายผลการน้าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ไปด้าเนินการจริงในปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1-4) โครงการท่ีได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(2561-2565) มีโครงการท้ังส้ิน 1,115 โครงการ จ้านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) เฉพาะ ปี 2565 รวมท้ังส้ิน 194 โครงการ ได้น้าไปจัดท้าแผน
ด้าเนินงาน
ตามแนวทางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2565 จ้านวน 86 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.33 โครงการตามแผนด้าเนินงานประจ้าปี 2565 (ไตรมาส1-4) มี
ท้ังส้ิน 86 โครงการ มีจ้านวนโครงการท่ีด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนด้าเนินงาน ประจ้าปี 2565 (ไตรมาส 1-4) จ้านวน 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.19 มีจ้านวน
โครงการท่ีอยู่ระหว่างด้าเนินการตามแผนด้าเนินงานประจ้าปี 2565 (ไตรมาส 1-4) จ้านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.79 และมีจ้านวนโครงการท่ีไม่ได้ด้าเนินการ
ตามแผนด้าเนินงาน ประจ้าปี 2565 (ไตรมาส 1-4) จ้านวน 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.02

26



63 

 

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายมียุทธศาสตร์ ประกอบด้วยดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง 
ซึ่งมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 13 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท.โดยเทศบาลตำบลชะมาย 
มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือให้บรรลุวิสั ยทัศน์  
ของเทศบาลตำบลชะมาย “มุ่งพัฒนาสู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการศึกษา เศรษฐกิจพัฒนา ปลอดยาเสพติด 
คุณธรรมนำชีวิต สู่สังคมพัฒนายั่งยืน” โดยเทศบาลตำบลชะมาย มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการจราจรและผังเมืองรวมให้ครอบคลุมเกิดความสะดวกสบาย 
แก่ประชาชน 

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 
5. ส่งเสริม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เกิดความสะอาดสวยงาม พัฒนาอย่างยั่งยืน 
6. บริหารจัดการการเงินการคลังอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม 

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 เทศบาลตำบลชะมาย ได้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ 
จนโครงการต่างๆประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  
โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม 
          เป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางศักยภาพและพัฒนาทางกายภาพ  
การปรับปรุงพ้ืนที่  และการก่อสร้างสาธารณูปการ อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัยและ  
การประกอบอาชีพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในเขตตำบลชะมายอย่างทั่วถึง  
เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพ้ืนฐานที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 
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โครงการที่ดำเนินการมีทั้งสิ้น 12 โครงการ ได้แก่ 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม จำนวนงบประมาณ 
ที่ดำเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างระบบระบายนำ้สายรุ่งเมือง หมู่ที่ 1 514,000 
2 โครงการก่อสร้างระบบระบายนำ้สายหมูบ่้านเมืองทอง หมู่ที่ 2 อยู่ระหว่างรอราคากลาง 

3 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายราษฎร์บูรณะ หมู่ท่ี 3 อยู่ระหว่างรอราคากลาง 

4 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเขากลาย ซอย 1 หมู่ที่ 3 291,000 

5  โครงการก่อสร้างราวกันตกบริเวณถนนสายต้นแค-วังหีบ หมู่ท่ี 5 50,100 

6 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายวังหีบ ซอย 3 หมู่ที่ 5 385,500 

7 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายนาคำทวด หมู่ที่ 6 294,000 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายนาคำทวด ซอย 7 หมู่ที่ 6 307,000 

9 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สาย ร.ร.พานิชย์-คอกวัว หมู่ที่ 7 489,000 

10 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายทิวเทียน หมู่ที่ 7 258,500 

11 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสาย 108-109 ซอย 1 หมู่ที่ 8 410,000 

12 โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้า-ออกและป้ายศูนย์พัฒนาเดก็เล็กโรงเรียนวดัวังหีบ 809,000 
 รวมงบประมาณ 3,808,100 

 

  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

 สร้างคนให้มี คุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมการมีวินัย พัฒนาคน 
และสังคมให้ห่างไกลยาเสพติดทุกหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกัน และ
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน สนับสนุนด้านการศึกษา และโภชนาการแก่โรงเรียน 
ในเขตเทศบาลตำบลชะมาย โดยดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น 21 โครงการ ได้แก่ 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม จำนวนงบประมาณ 
ที่ดำเนินการ 

1 โครงการจดังานวันสำคญัของชาติหรืองานรัฐพิธี 82,313 
2  โครงการจดังานรัฐพิธ ี 7,000 
3  โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบตัิงานด้านการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 216,000 
4  โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,717,470 
5  ค่าอาหารเสริม(นม) 2,196,680.28 
6   โครงการอาหารกลางวันให้เด็กนกัเรียนระดับช้ันอนุบาล-ประถมศกึษาปีท่ี 6 5,700,303 
7 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานฉีดพ่นสารเคมี 87,600 กันเงิน 9,000 
8 โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 362,250กันเงนิ37,750 
9 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคมุโรคพิษสุนัขบ้า ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 

10 โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแหผ่้าขึ้นธาต ุ 5,000 
11   โครงการจัดงานประเพณีชักพระ 100,000 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม จำนวนงบประมาณ 
ที่ดำเนินการ 

12 โครงการจดังานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง     65,000  
13 โครงการจดังานประเพณเีดือนสิบ     15,000  
14 โครงการวันเข้าพรรษา     20,000  
15 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระดับอำเภอ 
30,000 

 
16 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ) 16,933,900 
17 เบี้ยยังชีพคนพิการ(โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ) 3,116,800 
18 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์(โครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม) 90,000 
19 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 283,000 
20 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานรีสอร์ทผูสู้งอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
21 โครงการตรวจนิเทศและประเมินมาตรฐานสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 

 รวมงบประมาณ 31,028,316.28  
กันเงิน 46,750  

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 

 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย สนับสนุน
งบประมาณเพื่อดำเนินกิจการด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน ขยายโอกาสให้ประชาชนกลุ่มอาชีพ 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร 

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนางบประมาณการติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
ประสิท ธิภ าพ ในการทำงาน  พัฒ นาศั กยภาพของบุ คลากรในหน่ วยงาน  ทั้ งด้ านความรู้  ความสามารถ  
ทักษะและทัศนคติให้มีจิตสำนึกที่ดี สามารถให้บริการอำนวยความสะดวก สนองความต้องการของประชาชนได้ โดย
ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น 9 โครงการ ได้แก่ 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม จำนวนงบประมาณที่
ดำเนินการ 

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเวทปีระชาคมเทศบาลตำบลชะมาย 3,639 
2 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดา้นการประชาสมัพันธ์ 108,000 
3 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง    786,222.58  
4 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานวิทยุ   107,700  
5 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน       2,840  
6 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
7 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย   404,400  
8 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการสถานีขนส่'งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง     659,100  
9 โครงการเปิดสถานธนานบุาลเทศบาลตำบลชะมาย       62,784  
 รวมงบประมาณ 2,134,685.58 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 
พัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลชะมาย ปรับปรุงภูมิทัศน์  

การจัดการขยะมู ลฝอย น้ ำ เสี ย  ส่ ง เสริมและพัฒ นาสิ่ งแวดล้อมใน เขตเทศบาลตำบลชะมาย ให้ดี ยิ่ งขึ้ น  
โดยดำเนินการแล้วเสรจ็ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น 4 โครงการ ได้แก่ 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม จำนวนงบประมาณ 
ที่ดำเนินการ 

1 โครงการจ้างเหมาบริการกำจดัมลูฝอยติดเชื้อ 26,922.96กันเงิน3,077.04 
2 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานรักษาความสะอาด 198,000 กันเงิน 18,000 
3 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานกำจัดสิ่งปฎิกลู 93,900 กันเงิน 9,000 
4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด(จ้างเหมาบริการเอกชนในการฝังกลบขยะ) 1,244,711.6 กันเงิน

542,900 
 รวมงบประมาณ 1,563,534.56  

กันเงิน572,977.40 
 
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 
โครงการที่ดำเนินการ  มีทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่ 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม จำนวนงบประมาณ 
ที่ดำเนินการ 

1 โครงการจดัทำและปรับปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สินย ์ 284,400 
2 โครงการประชาสมัพันธ์การสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษีและ 

ให้ความรู้ด้านภาษ ี
ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 

3  โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏบิัติงานในการจัดเก็บรายได้ 279,036.76 
 รวมงบประมาณ 563,436.76 
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1.2 การวัดผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 การวัดผลเชิงปริมาณ มีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 (เฉพาะปี 2565) 

ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนพัฒนา จำนวน
โครงการตาม

แผนดำเนินงาน 
ประจำปี

งบประมาณ 
2565 

ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม 

72 242,485,100 20 12 3,808,100 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

83 44,785,837 40 21 31,028,316.28  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
และแก้ไขปัญหาความยากจน 

3 70,000 1 0 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารและการจัดการองค์กร 

21 6,530,000 17 9 2,134,685.58 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยทุธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 

10 2,242,000 4 4 1,563,534.56  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตรด์้านการเงินการคลัง 5 508,000 4 3 563,436.76 
รวม 194 296,620,937 86 49 39,098,636.42 

 

 อภิปรายผลดังนี้ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ไปดำเนินการจริง โครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เฉพาะปี 2565 รวมทั้งสิ้น 194 โครงการ งบประมาณ 296,620,937 .-บาท  
ได้นำไปจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี 2565 จำนวน 86 โครงการ และจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการจริง 
ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2565 จำนวน 49 โครงการ งบประมาณ 39,098,636.42.-บาท 
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ภาพตัวอย่างโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การจราจร และผังเมืองรวม 
 

โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้า-ออกและป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ งบประมาณท่ี
ดำเนินการ 809,000.-บาท 
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ภาพตัวอย่างโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคนและสังคม 

- ค่าอาหารเสริม (นม) งบประมาณที่ดำเนินการ 2,196,680.28.-บาท  

    

- โครงการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 งบประมาณท่ีดำเนินการ 
5,700,303.-บาท 

   

- โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบตัิงานฉีดพ่นสารเคมี งบประมาณที่ดำเนินการ 87,600.-บาท 
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- โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน งบประมาณที่ดำเนินการ 362,250.-บาท 

   

 

- โครงการจัดงานประเพณชีักพระ งบประมาณที่ดำเนนิการ 100,000.-บาท 
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- โครงการวันเข้าพรรษา งบประมาณที่ดำเนินการ 20,000.-บาท 

  

  

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ งบประมาณที่ดำเนนิการ 283,000.-บาท 
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ภาพตัวอย่างโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเทศบาลตำบลชะมาย งบประมาณที่ดำเนินการ 3,639.-บาท 

   

   
- โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง งบประมาณที่ดำเนินการ 786,222.58.-บาท 
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- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน งบประมาณท่ีดำเนินการ 2,840.-บาท 

     

- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

   

- โครงการเปิดสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลชะมาย งบประมาณที่ดำเนินงาน 62,784.-บาท 
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ภาพตัวอย่างโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านส่ิงแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 

- โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกำจัดสิ่งปฏิกูล งบประมาณที่ดำเนินการ 93,900.-บาท 

 

 

- โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบตัิงานรักษาความสะอาด งบประมาณที่ดำเนินการ 198,000.-บาท 
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ภาพตัวอย่างโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเงินการคลัง 
 

- โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้ งบประมาณที่ดำเนินการ 279,036.76.-บาท 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินโครงการ 
ที่สำคัญ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล สำหรับโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2565  
เพื่อติดตามและประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น  โดยมีการซักถาม สัมภาษณ์ ชมโครงการ จากเจ้าของโครงการและผู้เกี่ยวข้อง  โดยสรุปผล
โครงการและข้อเสนอแนะโครงการ  ดังนี้  

1. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้า-ออก และป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ.... 
งบประมาณอนุมัติ................812,500.-บาท...............เบิกจ่ายตามโครงการ……….809,000.-บาท............... 
หน่วยงานรับผิดชอบ...................กองช่าง................................................ 

สรุปรายละเอียดและการดำเนินงานโครงการ 

วัตถุประสงค์โครงการ   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเข้า-ออก และป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ ความสูง 

2.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 259.00 เมตร เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อเด็กนักเรียน 
- บรรลุวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายโครงการ  
- ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเข้า-ออก และป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ หมู่ที่ 5 ตำบลชะมาย 
- บรรลุตามวัตถุประสงค์  
ผลการดำเนินโครงการ  
- ดำเนินการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเข้า-ออก และป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ หมู่ที่ 5 ตำบล

ชะมาย  
 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิงาน  - ไม่มี- 

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

- บริเวณโดยรอบรั้วควรปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด ปลูกต้นไม้แนวรั้วเพ่ือความสวยงาม และร่มรื่น 
- กำแพงรั้วภายใน ศพด. ควรฉาบและทาสีให้สวยงาม 
- อาคารเรียนมีความพร้อม ควรเร่งปรับภูมิทัศน์เพื่อให้เปิดการเรียนการสอนให้ได้ภายใน ปี 2566 
- ควรปรับพื้นที่รอบอาคารให้มีฟุตบาทรอบอาคาร จัดให้มีเสาธง สนามเด็กเล่น 
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2. ชื่อโครงการ..โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองหว้า)……… 
งบประมาณอนุมัติ...............1,731,900.-บาท........เบิกจ่ายตามโครงการ………..1,719,470.-บาท................ 
หน่วยงานรับผิดชอบ.........งานการศึกษาสำนักปลัดเทศบาล................................................................................. 

สรุปรายละเอียดและการดำเนินงานโครงการ 

วัตถุประสงค์โครงการ  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาแก่ ศพด. จำนวน 3 ศูนย์ คนละ 

21.-บาท 

- เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(รายหัว) คนละ 1,700.-บาท 

เป้าหมายโครงการ 

 - สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 3 ศูนย์ 

ผลการดำเนินโครงการ 
- ดำเนินการการเบิกจ่ายเกี่ยวกับค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ เบิกจ่าย

อัตราคนละ 21.-บาท และมีการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบ รวมทั้งมีการจัดซื้อวัสดุการเรียน
การสอน (รายหัว) ครบถ้วน เบิกจ่ายอัตรา คนละ 1,700.-บาท 

- รายการอาหารเป็นไปตามตารางอาหารเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 
- เด็กจำนวน 129 คน 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิงาน 

 - ไม่มี- 

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

 - ควรมีการปรับราคาอาหารต่อคนเป็นราคา 25-30 บาท เพ่ือให้เด็กได้รับโภชนาการที่สมบูรณ์กว่านี้ 

 - รายการอาหารขาดผัก ควรเพ่ิมผักลงไปในเมนูเพื่อให้เด็กได้ฝึกทานผัก 
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3. ชื่อโครงการ..โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.เขากลาย)……… 
งบประมาณอนุมัติ...............1,731,900.-บาท........เบิกจ่ายตามโครงการ………..1,719,470.-บาท................ 
หน่วยงานรับผิดชอบ.........งานการศึกษาสำนักปลัดเทศบาล................................................................................. 

สรุปรายละเอียดและการดำเนินงานโครงการ 

วัตถุประสงค์โครงการ  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาแก่ ศพด. จำนวน 3 ศูนย์ คนละ 

21.-บาท 

- เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(รายหัว) คนละ 1,700.-บาท 

เป้าหมายโครงการ 

 - สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 3 ศูนย์ 

ผลการดำเนินโครงการ 
- ดำเนินการการเบิกจ่ายเกี่ยวกับค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ เบิกจ่าย

อัตราคนละ 21.-บาท และมีการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบ รวมทั้งมีการจัดซื้อวัสดุการเรียน
การสอน (รายหัว) ครบถ้วน เบิกจ่ายอัตรา คนละ 1,700.-บาท 

- รายการอาหารครบ 5 หมู่ 
- เด็กจำนวน 30 คน 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิงาน 

 - ไม่มี- 

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

 - ควรมีการปรับราคาอาหารต่อคนเป็นราคา 25-30 บาท เพื่อให้เด็กได้รับโภชนาการที่สมบูรณ์กว่านี้ 

 - บริเวณอาคารมีรอยร้าว และมีปลวกข้ึนตามตัวอาคารควรมีการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

ภาพการลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาส1-2) 

โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้า-ออก และป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ 
งบประมาณอนุมัต ิ812,500.-บาท เบิกจ่ายตามโครงการ 809,000.-บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองหว้า/เขากลาย) 
งบประมาณอนุมัติ 1,731,900.-บาท เบิกจ่ายตามโครงการ 1,719,470.-บาท  

หน่วยงานรับผิดชอบงานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล 
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ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
.................................... 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยทุธศาสตร์ 

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลชะมาย เป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนทีได ้ คิดเป็นร้อยละ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18.33 91.65 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17 85.00 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 54.34 90.57 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 9 90.00 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 9 90.00 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 8.67 86.70 
   3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 4.67 93.40 
   3.5 กลยุทธ์ (5) 5 100.00 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 5 100.00 
   3.7 จุดยืนทางยทุธศาสตร์ (5) 4.33 86.60 
   3.8 แผนงาน (5) 4 80.00 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.67 93.40 

รวมคะแนน 100 89.67 89.67 
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1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลชะมายในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของคะแนน

เต็ม 
1 ข้อมูลสภาพทั่ วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
20 18.33 91.65 

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่า
ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100.00 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับ
จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100.00 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ  

2 2 100.00 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100.00 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

2 1.33 66.50 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

2 1.33 66.50 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100.00 

 1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 2 100.00 

 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด  ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่ อ
แก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ
เทศบาลตำบลชะมาย 

3 2.67 89.00 
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1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของคะแนน

เต็ม 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17 85.00 
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

5 4.33 86.60 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

3 2.67 89.00 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ต้น 

3 2.33 77.67 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป 
เป็นต้น 

3 2 66.67 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มี
ผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3 2.67 89.00 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat (อุปสรรค) 

3 3 100.00 
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1.4 ยุทธศาสตร์ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3 ยุทธศาสตร์ 60 54.34 90.57 
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลชะมาย สอดคล้องกับสภาพ

สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
เท ศ บ าล ต ำบ ล ช ะ ม าย  แ ล ะ เช่ื อ ม โย งห ลั ก ป ระ ช า รั ฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

10 9 90.00 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

10 9 90.00 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 8.67 86.70 

 3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่เทศบาลตำบลชะมาย 
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่ เป็นลักษณะเฉพาะของเทศบาลตำบล 
ชะมาย และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4.67 93.40 

 3.5 กลยุทธ์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำ
ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลชะมาย ท่ีจะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 100.00 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะ
เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 100.00 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่
ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาล
ตำบลชะมาย ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่
ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 4.33 86.60 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

 3.8 แผนงานแผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือแผนงานท่ีเกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดค่าเปา้หมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

5 4 80.00 

 3.9ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมความเช่ือมโยงองค์
รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/ โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ 
ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพฒันาภาค/ แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 4.67 93.40 

 

  จากการประเมินยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลชะมาย นั้นจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สำหรับการจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เทศบาลตำบล
ชะมาย เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ตลอดจนพัฒนาในระดับกลุ่มจังหวัด และ
ระดับชาติอย่างชัดเจน  
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
   
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9.37 93.70 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8.89 88.90 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8.95 89.50 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา   10 8.67 86.70 

5 โครงการพัฒนา  ประกอบดว้ย 60 56.87 94.78 

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.85 97.00 

 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.85 97.00 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4.38 87.60 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4.62 92.40 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 5 100.00 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.85 97.00 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 100.00 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 3.85 77.00 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4.87 97.40 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 100.00 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 4.74 94.80 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4.86 97.20 
รวมคะแนน 100 92.75 92.75 
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2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
   
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้าน
สงัคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9.37 93.70 

 
 2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 
1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จำนวนท่ีดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่
ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว้ 
2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ 
ที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 8.89 88.90 

 
     2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
   
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 
1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่ 

10 8.95 89.50 
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  2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2 .วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหลักประชารัฐ  

10 8.67 86.70 

5 โครงการพัฒนา 60 56.87 94.78 
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5 4.85 97.00 

 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการมีวัตถุประสงค์ชัดเจน 
(clearobjective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความ
เป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงาน
ต้ อ งส อ ด ค ล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  มี ค ว าม เป็ น ไป ได้ ชั ด เจ น  
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4.85 97.00 

 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

5 4.38 87.60 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4.62 92.40 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยดึวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจัง
ใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏริูประบบเพื่อสรา้งสังคมสูงวัยอย่างมีคณุภาพ (3) การ
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเช่ือมโยงภมูิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสรา้งความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การริหารราชการแผ่นดินทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

 

 

(5) 

 

5 100.00 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value – Based Econamyหรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมทำน้อยไดม้ากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภณัฑ์
ไปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลติสินค้า ไปสู่การ
เน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยั
และพัฒนาแล้วต่อยอดความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

 

(5) 

 

4.85 97.00 

 
 
 
 
 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัดโครงการพัฒนาท้องถิ่นมี
ความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่ สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 

 

5 100.00 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

 5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได ้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 

 

3.85 77.00 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ความเหลื่อมลำ้ในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยตุิธรรม (Equity) 
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 

 

4.87 97.40 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณการ
ประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกตอ้ง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มี
ความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

 

(5) 5 100.00 

 5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 
มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวดัได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดรอ้ยละ การกำหนดอันเกดิจากผลของ
วัตถุประสงค์ทีเ่กดิที่สิ่งทีไ่ด้รบั (การคาดการณ์ คาดว่าจะไดร้ับ) 

(5) 4.74 94.80 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์
หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
คำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความสำเร็จ ได้  (3 ) ระบุ สิ่ งที่ ต้ อ งการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และ
สามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 4.86 97.20 

 

 

 

 


