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ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ขอ 29  ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาท่ี
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการจะตอง
ดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับ
แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป     

 

ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกุดจิก  จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลกุดจิก  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ข้ึน  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ีได
จากการติดตามใหนายกเทศมนตรีตําบลกุดจิกทราบ  เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตําบล
กุดจิก  นําไปใชเปนแนวทางในแกไขปญหาใหกับประชาชน  เพ่ือใหประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
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สวนท่ี  ๑ 
บทนํา 

 
ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒496  และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ ท่ี  13 พ.ศ. ๒๕6๒ 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีตางๆ เพ่ิมมากข้ึน ท้ังในดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการ
วางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว  ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน แมวาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากร
จํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน  จึงกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  มีหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  อันเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีวางไว  จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผนพัฒนาท่ี
สามารถตอบสนองตอการทํางานเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดวยเหตุผลท่ีมีการ
วางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการ คือ  

๑)  เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
๒)  ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร  
๓)  ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา  
๔)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซํ้าซอน และ  
๕)  ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามท่ีเปนระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคต  เพ่ือใหองคการบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได  ก็ไม
สามารถท่ีจะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการ
ดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข 
ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน 

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการท่ีดําเนินการอยูโดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบ
มา เพ่ือใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูและ
ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการ
ดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชน
หรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจาก
โครงการในทางตรงกันขาหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-
effective) ดําเนินงานดานตางๆ  เปนการใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ  
การระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขาถึง
โครงการของกลุมเปาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ 
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ดังนั้นแลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศท่ีจะชี้ไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใด  จะดําเนินการตอ
หรือยุติโครงการตางๆ  เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน  เพราะวาการ
ดําเนินการใดๆ  ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไวแลวและ
ท่ีไดจัดทําเปนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดตั้งข้ึนก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชน
ในทองถ่ินลวนเปนกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุ
เปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงอาจจะเปนผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิดจาก
กระบวนการวางแผน  ซ่ึงประกอบไปดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน  

จากเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบลกุดจิก  จึงตองการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  3  พ.ศ. 2562  ขอ ๑๓  ขอ 
๑๔  ขอ  29  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  จะตองดําเนินการ  (๑)  กําหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวนัรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป   

ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ เปน
ประโยชนในการพัฒนาทองถ่ิน  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด  จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  เพ่ือ
รายงานและเสนอความเห็นท่ีไดจากการติดตาม  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  และนําแผนพัฒนา
ทองถ่ินไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  การจายขาดเงินสะสม  
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอ่ืนๆ  เม่ือมีการใชจายงบประมาณก็ตองมี
การตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดําเนินการไปอยางไรบาง  บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดก็คือ
การใชวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนําแผนไปจัดทํางบประมาณนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ถึง  ฉบับท่ี  3  พ.ศ. 2543  ขอ ๒๒ ให
ใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ  ใหหัวหนาหนวยงาน
จัดทํางบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจาย และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงิน
และสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพ่ือใชประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาท่ีงบประมาณ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๔  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไดภายใตหลักเกณฑ  
ดังนี้ 

๑)  ตองเปนภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการท่ีจะ
ใหเงินอุดหนุน 

๓)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีจะตองดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนท่ีจะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 

๔)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ใหนําโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และตั้งงบประมาณไวในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หามจายจากเงินสะสมทุนสํารองเงิน
สะสม หรือเงินกู 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี  3)  
พ.ศ. ๒๕61 ขอ ๒๕  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป และงบประมารรายจายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น  รวมท้ัง
วางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรงุแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนําไปใชใหเหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจางชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความตองการของผุใหการสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถ่ิน 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

3. ข้ันตอนการตดิตามและประเมินผล 
 

ข้ันตอนท่ี ๑   
แต งตั้ งคณ ะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท องถ่ิน   ตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔8  และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3  พ.ศ. 2561  ขอ ๒๘  ดังนี้   

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถ่ิน ประกอบดวย  

๑)  สมาชกิสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
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โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   

 

ข้ันตอนท่ี ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)   

 

ข้ันตอนท่ี ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี  3  พ.ศ. 2561  ขอ ๒๙ (๒)   

 

ข้ันตอนท่ี ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึง

ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ขอ 12 (๓)   

  

ข้ันตอนท่ี ๕    
ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕
61  ขอ ๑2 (5)   
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ผังขั้นตอนการดําเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

       ประกาศผลการติตดามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยาง
นอยปละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถิ่น 

ดําเนินการตดิตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 



6 
 
4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกุดจิก  ไดกําหนดกรอบและแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกุดจิก โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและ
คูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว 2931 ลงวันท่ี ๑5  พฤษภาคม  ๒๕
62  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  

4.1  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมท้ังท่ีเปลี่ยนแปลง 

และเพ่ิมเติม  .. 
4.2  ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด

ในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม 
4.3  สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
4.4  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 

5. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงตอง
กําหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ  
๒  ประการ  ดังนี้ 

5.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองคกระกอบ  5  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  ไดแก  คณะกรรมการติดตามและประเมิน   
  (๒)  ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอท่ี ๓ ขางตน) 
  (๓)  หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศ
ไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

(๔)  เครื่องมือ  อันไดแก  สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการ
รวบรวมขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน  ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน   

(๕)  กรรมวิธี  อันไดแก วิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับ
ยุทธศาสตร  ไดแกแผนพัฒนา  แผนการดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  รายงานผลการดําเนิน
โครงการ  
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5.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การนําขอมูล

มาวิเคราะห  เปรียบเทียบ   
(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการเก็บ

ขอมูลจากแผนพัฒนาทองถ่ิน  แผนการดําเนินงาน  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  เอกสารการเบิกจาย  
เอกสารการดําเนินโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ   
6. เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
 สิ่งท่ีจะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการติดตาม
ประเมินผลตามท่ีกลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือท่ี
ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  ดังนี้   

6.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบงชี้ในการปฏิบัติงาน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว 

2931 ลงวันท่ี ๑5  พฤษภาคม  ๒๕62  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖5)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
  (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถ่ิน  ดงันี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน 
    ทองถ่ิน 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

(๓)  ขอมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
6.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือท่ีใช  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในภาพรวม 
6.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินไดตามความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค  ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
7. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 

๑)  ทําใหทราบวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 
๒)  ทําใหทราบวาจดุสําคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน  ข้ันตอน

การปฏิบัติ  ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทําใหเสร็จ  ซ่ึงจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการ
นําไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๓)  ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
นอยเพียงใด  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค
บางสวน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบัติ 
เปนตน 
 

http://www.dla.go.th/
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๔)  ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุง 

๕)  ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร   
๖)  ทําใหทราบวาแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses)  อะไรบาง 

และจุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร   
7)  การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรค
เหลานี้ไดผลเพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง       

8)  การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยาย
โครงการใหครอบคลุมยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการท่ีมีลักษณะแขงขันกันการ
ประเมินผลจะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให
ดําเนินการตอไป สวนโครงการท่ีไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิก   
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สวนท่ี ๒ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
     ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550  มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย 
และผลการดําเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 3  พ.ศ. 2561  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.3/ว2931  ลงวันท่ี  15 พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
    1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลกุดจิก  ไดกําหนดยุทธศาสตร  จํานวน  ๖  ดาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาเสนทางการคมนาคมใหท่ีมีมาตรฐานและท่ัวถึง 
2. พัฒนาเสนทางระบายน้ําเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง 
๓. ขยายเขตไฟฟาและไฟแสงสวางสาธารณะใหท่ัวถึง 
๔. พัฒนาระบบประปาใหมีคุณภาพและเพียงพอตอการอุปโภค - บริโภค  
๕. จัดใหมีสัญญาณจราจรและพัฒนาระบบจราจร 
6. สงเสริมและสนับสนุนการวางผังเมืองเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตอยางมีระเบียบแบบแผน 

 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน 
แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือเพ่ิมรายได  
2. สงเสริมการจัดตั้งสหกรณชุมชน ธุรกิจ SMEs และพัฒนาตลาดชุมชน รานคาชุมชน 
3. สนับสนนุการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีคงไวซ่ึงความหลากหลายของ 
    พันธุพืชและสัตวทองถ่ิน 
4. เสริมสรางองคความรูและเทคโนโลยีตางๆ  ท่ีเหมาะสมทางการเกษตร 
5. สงเสริมการมีสวนรวมขององคการภาคการเกษตร ในการระบบตลาดกลางสินคาเกษตร 
    และตลาดซ้ือขายเกษตรลวงหนาใหเขมแข็งและมีประสิทธภิาพ  
 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต และเสริมสรางสังคมใหอยูรวมกันอยางมี 
        ความสุข 

แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริมการศึกษาของประชาชนใหไดรับโอกาสทางการศึกษาไดอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
2. เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองได และเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในชุมชน 
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3. สงเสริมดานการสงเคราะหและสวัสดิการชุมชน 
3. สงเสริมดานการสงเคราะหและสวัสดิการชุมชน 
4. สงเสริมการใหบริการดานสาธารณสุขมูลฐาน  เสริมสรางสุขภาพอนามัยและการปองกัน 
    โรคติดตอ 
5. สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
6. สงเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และสนับสนุนการรักษาความสงบ 

       เรียบรอยและความม่ันคง 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
 แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวและการบริการใหมีศักยภาพในการสรางรายได 
2. สงเสริมการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญา 
    ทองถ่ิน 
3. สงเสริมการประชาสัมพันธการทองเท่ียวและสรางเครือขายการทองเท่ียวอยางตอเนื่อง 

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดความสมดลุ 
    อยางย่ังยืน    

แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ดิน น้ํา ปาไม) ใหอุดม 

สมบูรณอยางยั่งยืน 
2. พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและระบบบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพ 
3. สงเสริม และสนับสนุนการบรหิารจัดการน้าํอยางยั่งยืน 

 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการตามหลักเกณฑการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

  แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
2. พัฒนาระบบการบริการใหมีความทันสมัย สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาการจัดเก็บรายไดใหมีประสิทธิภาพ 
4. สงเสริมกระบวนการประชาธิปไตย 
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    1.2 โครงการพัฒนาทองถิ่น 
 

1)  การวางแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
  เทศบาลตําบลกุดจิก  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  เม่ือวันท่ี  
14  มิถุนายน  2562  ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 3  พ.ศ. 2561  โดยผาน
การมีสวนรวมของประชาชน  เชน  การจัดเวทีประชาคม การรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี  ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  ซ่ึงมี
รายละเอียด  ดังนี้ 
 
แผนภูมิท่ี 1  แสดงโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ของเทศบาลตําบลกุดจิก 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและบรรเทา
ปญหาความยากจน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
เสริมสรางสังคมใหอยูรวมกันอยางมีความสุข

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว  
ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางย่ังยืน

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการ
ตามหลักเกณฑการบริหารจดัการบานเมืองที่ดี

 
 
 
 



 
ตารางท่ี 1  แสดงสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565)  
 

 

ยุทธศาสตร 
ปท่ี 1  พ.ศ.  2561  ปท่ี 2  พ.ศ.  2562 ปท่ี 3  พ.ศ. 2563 ปท่ี 4  พ.ศ. 2564 ปท่ี 5  พ.ศ. 2565 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

78 72,374,800 96 82,077,880 117 106,660,880 55 38,455,800 54 41,955,800 400 341,525,160 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและบรรเทาปญหา
ความยากจน 

45 13,071,600 55 13,251,600 55 13,251,600 55 13,251,600 49 12,603,600 259 65,430,000 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิตและเสริมสราง
สังคมใหอยูรวมกันอยางมี
ความสุข 

40 8,450,000 61 20,039,700 61 20,399,300 61 20,399,300 61 20,399,300 284 89,687,600 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การทองเท่ียว  ศาสนา  
ประเพณี  และวัฒนธรรม 

15 18,145,000 28 6,620,000 28 6,620,000 28 6,620,000 27 6,620,000 126 44,625,000 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหเกิดความสมดุล
อยางยั่งยืน 

8 1,090,000 23 1,530,000 23 1,530,000 23 1,530,000 23 1,530,000 100 7,210,000 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 
การบริหารราชการตาม
หลักการบรหิารจดัการ
บานเมืองท่ีดี 

34 10,155,000 46 13,435,000 49 16,805,000 48 16,305,000 48 16,305,000 225 73,505,000 

รวม 220 123,286,400 309 137,454,180 333 136,266,780 270 96,561,700 262 94,413,700 1,394 621,982,760 

12  
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แผนภูมิท่ี 2 แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตําบลกุดจิก 
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จํานวนงบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและบรรเทาปญหา
ความยากจน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตเสริมสรางสังคม
ใหอยูรวมกันอยางมีความสุข

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว  ศาสนา  
ประเพณ ี และวัฒนธรรม

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการตาม
หลักเกณฑการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

 
            2. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (ป พ.ศ. 2563)  
  เทศบาลตําบลกุดจิก  ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.  2563  เม่ือ
วันท่ี  20  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562  มีงบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.  
2563  จํานวน  41,000,000.00  บาท  มีโครงการพัฒนา  จํานวน  68  โครงการ  และสภาเทศบาลตําบลกุดจิก  
ไดอนมัุติการใชจายเงินสะสม จํานวน  6 โครงการ  เงินทุนสํารองเงินสะสม  5  โครงการ   
                     ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (ป พ.ศ. 2563)  มีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ  
จํานวน  45  โครงการ  คิดเปนรอยละ  56.96  ของจํานวนโครงการท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ  เปน
เงินจํานวน    15,122,253.78  บาท  คิดเปนรอยละ  69.07  ของจํานวนงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  และการอนุมัติใชจายขาดเงินสะสม   
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ตารางท่ี 2  แสดงจํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565)  กับจาํนวนท่ีไดรับอนุมัติ 
               งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563   
               และการใชจายเงินสะสมและทุนสํารองเงินสะสม 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการทั้งหมด
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น   

 (ป พ.ศ. 2563) 
 
 
 
 
 

(1) 

จํานวนโครงการที่ไดรับ
อนุมัติงบประมาณตาม
เทศบัญญัติ และการใช

จายเงินสะสมและเงินทุน
สํารองเงินสะสม         

 
 
 

(2) 

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

(เทียบกับจาํนวนโครงการ
ที่ไดรับอนุมัติตาม      

เทศบัญญัติและใชจายเงิน
สะสมและเงินทุนสํารอง

เงินสะสม 
(3) 

จํานวนโครงการ 
ที่ไมไดดําเนินการ 

(เทียบกับจาํนวนโครงการ
ที่ไดรับอนุมัติตาม      

เทศบัญญัติ และการใช
จายเงินสะสมและเงินทุน

สํารองเงินสะสม 
 

(4) 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

117 100 11 9.40 9 81.82 2 18.18 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิและ
บรรเทาปญหาความยากจน 

55 100 13 23.64 7 53.85 6 46.15 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชวีิต
และเสริมสรางสังคมใหอยูรวมกันอยางมี
ความสุข 

61 100 28 45.90 17 60.71 11 39.29 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
ทองเที่ยว  ศาสนา  ประเพณี  และ
วัฒนธรรม 

28 100 6 21.43 5 83.33 1 16.67 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิด
ความสมดุลอยางยั่งยืน 

23 100 5 21.74 0 0.00 5 100.00 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
ราชการตามหลักการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

49 100 16 32.65 7 43.75 9 56.25 

รวม 333 100 79 23.72 45 56.96 34 43.04 

 
แผนภูมิท่ี 3  แสดงโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
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ตารางท่ี 3  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565)  กับจํานวนท่ีไดรับอนุมัติ 
               งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํป พ.ศ. 2563  และการใชจายเงินสะสม 
  

ยุทธศาสตร 

จํานวนงบประมาณทั้งหมด
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  

(ป พ.ศ. 2563) 

จํานวนงบประมาณที่ไดรับอนมุัติ
งบประมาณตามเทศบัญญัต ิและ
ใชจายเงินสะสมเงินทนุสํารองเงิน

สะสม  

จํานวนงบประมาณ 
ที่ดําเนินการแลวเสร็จ 

(เทียบกับงบประมาณทีไ่ดรับอนุมัติ
ตามเทศบัญญัติ และใชจายเงิน
สะสมเงินทนุสํารองเงินสะสม) 

จํานวนงบประมาณคงเหลือ 
(เทยีบกบังบประมาณที่ไดรับ

อนุมตัิตามเทศบัญญัติและการใช
จายเงินสะสมเงินทนุสํารองเงิน

สะสม) 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

72,374,800 100 6,345,000 8.77     3,372,336.00     53.15   2,972,664.00  46.85  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและบรรเทาปญหา
ความยากจน 

13,071,600 100 6,440,200 49.27      625,348.00     71.82   1,814,852.00   28.18  

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิตและเสริมสราง
สังคมใหอยูรวมกันอยางมี
ความสุข 

8,450,000 100 5,814,300 68.81     4,973,674.78      85.54      840,625.22  14.46  

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการทองเที่ยว  ศาสนา  
ประเพณี  และวัฒนธรรม 

18,145,000 100 506,000 2.79        725,788.00    143.44    219,788.00  43.44  

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหเกิดความสมดุล
อยางย่ังยืน 

1,090,000 100 134,000 12.29 -  -        134,000.00  100  

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารจัดการ
บานเมอืงที่ด ี

10,155,000 100 2,653,900 26.13    1,425,107.00     53.70   1,228,793.00  46.30  

รวม 123,286,400 100 21,893,400 17.76   15,122,253.78      69.07   6,771,146.22   30.93  

 
3. การเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  (เทียบกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563  งบประมาณใชจายเงินสะสม  และงบประมาณอ่ืน) 
 

ยุทธศาสตร งบตามเทศบัญญัติ 
ใชจายเงินสะสม/
เงินทุนสํารองเงิน

สะสม 

งบหนวยงานอ่ืน/ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 351,500.00 3,020,836   3,372,336.00 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิและ
บรรเทาปญหาความยากจน 4,625,348.00     4,625,348.00 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชวีิตและ
เสริมสรางสังคมใหอยูรวมกันอยางมีความสุข 3,496,178.78 1,477,496   4,973,674.78 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว  
ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 725,788.00     725,788.00 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมใหเกดิความสมดุลอยางย่ังยืน -     0.00 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
ราชการตามหลักการบริหารจัดการบานเมอืงที่ด ี 1,425,107.00     1,425,107.00 

รวม 10,623,921.78 4,498,332   15,122,253.78 
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4.  การดําเนินงานตามโครงการ ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563     
4.1  ผลการดําเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2563   
       เทศบาลตําบลกุดจิก  ไดดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  
2563  และการใชจายเงินสะสม  เงินทุนสํารองเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  จํานวนงบประมาณ
เบิกจายท้ังสิ้น  15,122,253.78  บาท  โดยไดรับความรวมมือจากภาคประชาชน  ภาครัฐ  และหนวยงานอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวของ  จนโครงการตางๆ  ประสบผลสําเร็จดวยดี  กอใหเกิดประโยชนตอประชาชนในพ้ืนท่ี  โดยแยกตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1   ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
                      จํานวน  2  โครงการ  จํานวนงบประมาณเบิกจายท้ังส้ิน  498,000  บาท     
 1. โครงการกอสรางถนนแอสฟสทติกคอนกรตี  งบประมาณเบิกจาย  299,000  บาท         
     ถนนเทศบาล 18 (ขางเทศบาลตําบลกุดจิก) 
 2. โครงการกอสรางรางระบายน้ําถนนเทศบาล 18  งบประมาณเบิกจาย  199,000  บาท         
 
ยุทธศาสตรท่ี 2   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน 

  จํานวน  7  โครงการ  จํานวนงบประมาณเบิกจายท้ังส้ิน  4,625,348  บาท   
 1. โครงการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาชุมชนในเขต  งบประมาณเบิกจาย  134,600  บาท         
     เทศบาล 
 2. โครงการเทศบาลพบประชาชน    งบประมาณเบิกจาย  2,850  บาท         
 3. โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนท้ัง 4 ชุมชน  งบประมาณเบิกจาย  8,250  บาท         
 4. โครงการปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเทศบาล งบประมาณเบิกจาย  18,248  บาท         
 5. โครงการสรางหลักประกันดานรายไดใหแกผูสูงอายุ งบประมาณเบิกจาย  3,660,200  บาท   

    (เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ)    
 6. โครงการสนับสนุนเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแก งบประมาณเบิกจาย  795,200  บาท   

    ผูพิการ หรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพผูพิการ)    
 7. โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส   งบประมาณเบิกจาย  6,000  บาท   
   
ยุทธศาสตรท่ี 3   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและเสริมสรางสังคมใหอยูรวมกันอยางมีความสุข 
                      จํานวน  14  โครงการ  จํานวนงบประมาณเบิกจายท้ังส้ิน   3,982,778.78  บาท 
 1. โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  งบประมาณเบิกจาย  67,986.60  บาท         
 2. โครงการฝกอบรมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  งบประมาณเบิกจาย  50,000    บาท         
 3. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณเบิกจาย  253,010  บาท         
     (คาจัดการเรียนการสอน) 
 4. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา  งบประมาณเบิกจาย  28,980  บาท         
     สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 5. โครงการสนับสนุนคาใชจายสนับสนุนสถานศึกษา  งบประมาณเบิกจาย  575,320  บาท         
     (คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 
 6. คาอาหารเสริม(นม)     งบประมาณเบิกจาย  470,514.18  บาท    
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 7. เงินอุดหนุนโรงเรียนจตุรคามสามัคคีและเงินอุดหนุน งบประมาณเบิกจาย  712,200  บาท         
     โรงเรียนบานกุดจิก (คาอาหารกลางวันนักเรียน) 
 8. โครงการเกษตรนอยตามรอยพอหลวง   งบประมาณเบิกจาย  8,960  บาท         
 9. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ    งบประมาณเบิกจาย  137,000  บาท         
 10. โครงการวายน้ําเปนเลนน้ําได    งบประมาณเบิกจาย  7,740  บาท         
 11. โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา   งบประมาณเบิกจาย  29,900  บาท         
 12. โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ   งบประมาณเบิกจาย  133,820  บาท      
 13. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ   งบประมาณเบิกจาย  142,000  บาท      
 14. โครงการจางเหมาเอกชน/หนวยงานของรัฐใหมีสวนรวม งบประมาณเบิกจาย  1,365,348  บาท         
       ในการใหบริการสาธารณะและกิจการของเทศบาล 
 
ยุทธศาสตรท่ี 4   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 

  จํานวน  5  โครงการ              จํานวนงบประมาณเบิกจายท้ังส้ิน      บาท    
 1. โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาล งบประมาณเบิกจาย  160,230  บาท         
     ตําบลกุดจิก 
  2. โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับเยาวชนและ งบประมาณเบิกจาย  450,513  บาท         
     ประชาชน 
 3. โครงการประเพณีแหเทียนพรรษา   งบประมาณเบิกจาย  30,820  บาท         
 4. โครงการประเพณีลอยกระทง    งบประมาณเบิกจาย  64,625  บาท         
 5. โครงการศูนยเรียนรูประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญา งบประมาณเบิกจาย  19,600  บาท         
     ทองถ่ิน 
 
ยุทธศาสตรท่ี 5   ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางย่ังยืน 

  จํานวน  0  โครงการ  จํานวนงบประมาณเบิกจายท้ังส้ิน   -   บาท     
 
ยุทธศาสตรท่ี 6   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

  จํานวน  7  โครงการ  จํานวนงบประมาณเบิกจายท้ังส้ิน  1,425,107   บาท     
 1. โครงการจัดกิจกรรมรณรงคสรางการรับรูการดําเนินงาน งบประมาณเบิกจาย  148,920  บาท  
     โครงการโคราชจีโอพารค 
 2. โครงการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน  งบประมาณเบิกจาย  30,000  บาท      
     ภาคฤดูรอน 
 3. โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในวันข้ึนปใหม  งบประมาณเบกิจาย  30,000  บาท         
 4. โครงการประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาล  งบประมาณเบิกจาย  450  บาท         
 5. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผูบริหาร สมาชิกสภา งบประมาณเบิกจาย  75,985  บาท     
     เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางเทศบาลตําบลกุดจิก     
 6. โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  งบประมาณเบิกจาย  32,544  บาท         
 7. โครงการจางเหมาบริการ    งบประมาณเบิกจาย  1,107,208  บาท         
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4.2  โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2563  ท่ีอยูระหวางดําเนินการ   
 เทศบาลตําบลกุดจิก  ไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันไว  อยูในระหวางดําเนินการ  ยังไมไดมีการเบิกจาย
งบประมาณ  มีรายละเอียดดังนี้   
ยุทธศาสตรท่ี 1   ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน    จํานวน  1  โครงการ  
 1. โครงการปรับปรุงลูวิ่งสวนสาธารณะเทศบาลตําบลกุดจิก  กอหนี้ผูกพัน  739,000  บาท         
 
4.3  โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2563  ท่ีไมไดดําเนินงาน   
 เทศบาลตําบลกุดจิก  ไดรับจัดสรรงบประมาณมา ไมเพียงพอกับงบประมาณท่ีตั้งไวตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  หนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากเทศบาล
ตําบลกุดจิก  ไมจัดสงรายละเอียดโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  ประกอบกับสถานการณของโรค  
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา  ทําใหมีขอจํากัดในการดําเนินโครงการของเทศบาลตําบลกุดจิก  จึงไมสามารถดําเนินโครงการได   
ยุทธศาสตรท่ี 1   ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน            จํานวน  0  โครงการ   
 

ยุทธศาสตรท่ี 2   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน 
  จํานวน  5  โครงการ    

 1. โครงการฝกอบรมคณะกรรมการชุมชน ท่ีปรึกษา   งบประมาณอนุมัติ  180,000  บาท         
     คณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน 
 2. โครงการฝกอบรมอาชีพประชาชนและเยาวชน   งบประมาณอนุมัติ  45,000  บาท         
 3. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีเทศบาลตําบลกุดจิก งบประมาณอนุมัติ  27,000  บาท         
 4. โครงการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ งบประมาณอนุมัติ  180,000  บาท        
 5. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ งบประมาณอนุมัติ  18,000  บาท         
  

ยุทธศาสตรท่ี 3   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและเสริมสรางสังคมใหอยูรวมกันอยางมีความสุข 
                      จํานวน  14  โครงการ   
 1. โครงการขับข่ีปลอดภัย “รูระเบียบจราจร”  งบประมาณอนุมัติ  25,000  บาท         
 2. โครงการตั้งจุดบริการชวงเทศกาลตางๆ   งบประมาณอนุมัติ  15,000  บาท         
 3. โครงการประชารัฐรวมใจปลอดภัยยาเสพติด  งบประมาณอนุมัติ  15,000  บาท         
 4. โครงการฝกอบรมซอมแผนปองกันระงับอัคคีภัยและ งบประมาณอนุมัติ  15,000  บาท   
     อพยพหนีไฟ       
 5. โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัย  งบประมาณอนุมัติ  45,000  บาท         
     ฝายพลเรือน (อปพร.) 
 6. โครงการฝกอบรมทักษะปองกันการจมน้ํา   งบประมาณอนุมัติ  15,000  บาท         
     “วายน้ําเปน เลนน้ําได” 
 7. โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย   งบประมาณอนุมัติ  45,000  บาท         
     ฝายพลเรือน (อปพร.) 
 8. โครงการสรางความปรองดองสมานฉันท   งบประมาณอนุมัติ  15,000  บาท         
 9. โครงการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณอนุมัติ  27,000  บาท   
               เทศบาลตําบลกุดจิก 
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 10. โครงการเด็กดีวิถีพุทธ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณอนุมัติ  9,000  บาท   
               เทศบาลตําบลกุดจิก 
 11. โครงการทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรูของเด็กและเยาวชน งบประมาณอนุมัติ  27,000  บาท   
 12. เงินอุดหนุนโครงการพระราชดําร ิ(ใหชุมชน 4 ชุมชน) งบประมาณอนุมัติ  80,000  บาท   
 13. โครงการตลาดสดนาซ้ือรักษสิ่งแวดลอม  งบประมาณอนุมัติ  8,000  บาท   
 14. โครงการปองกันโรคไขเลือดออก   งบประมาณอนุมัติ  8,000  บาท   
 

ยุทธศาสตรท่ี 4   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 
  จํานวน  5  โครงการ                  

 1. โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมสัมพันธระหวางหนวยงาน งบประมาณอนุมัติ  9,000  บาท      
 2. โครงการรอนนี้เพ่ือลูกรัก    งบประมาณอนุมัติ  18,000  บาท    
 3. โครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา   งบประมาณอนุมัติ  4,500  บาท    
 4. โครงการจัดประเพณีวันสงกรานต   งบประมาณอนุมัติ  45,000  บาท    
 5. โครงการบรรพชาสามเณรหมูภาคฤดูรอน  งบประมาณอนุมัติ  45,000  บาท    
   

ยุทธศาสตรท่ี 5   ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางย่ังยืน 
  จํานวน  5  โครงการ    

 1. โครงการทําความสะอาดทอและรองระบายน้ํา งบประมาณอนุมัติ  50,000  บาท       
 2. โครงการทําความสะอาดและปรับปรุงภมิูทัศนถนน  งบประมาณอนุมัติ  8,000  บาท         
 3. โครงการบริหารจัดการขยะโดยการมีสวนรวม งบประมาณอนุมัติ  18,000  บาท         
       ของชุมชน 
 4. โครงการรักษน้ําลําตะคอง   งบประมาณอนุมัติ  10,000  บาท         
 5. โครงการลดภาวะโลกรอน   งบประมาณอนุมัติ  18,000  บาท         
 

ยุทธศาสตรท่ี 6   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
  จํานวน  8  โครงการ    

 1. โครงการจัดการเลือกตั้งทองถ่ิน    งบประมาณอนุมัติ  500,000  บาท 
 2. โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี งบประมาณอนุมัติ  10,000  บาท         
 3. โครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ งบประมาณอนุมัติ  150,000  บาท 
     พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิททรมหาวชิราลงกรณ 
 4. โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา งบประมาณอนุมัติ  20,000  บาท 
     สุทิดาฯ 
 5. โครงการจัดงานวันเทศบาล    งบประมาณอนุมัติ  25,000  บาท 
 6. โครงการใหความรูปลุกจิตสํานึกปองกันการทุจริต  งบประมาณอนุมัติ  5,000  บาท 
 7. คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย  ประเมินผลฯ  งบประมาณอนุมัติ  20,000  บาท 
 8. โครงการสนับสนุนสรางทัศนคติท่ีดีในการชําระภาษี งบประมาณอนุมัติ  4,500  บาท 
     ของประชาชน 
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4.4  โครงการใชจายเงินสะสม  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563   
 4.4.1 เทศบาลตําบลกุดจิก  โดยสภาเทศบาลฯ  ไดอนุมัติงบประมาณใชจายเงินสะสม  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  จํานวน  1  โครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนหลังวัดกุดจิก   
         งบประมาณเบิกจาย  264,500 บาท 

 4.4.2 เทศบาลตําบลกุดจิก  โดยสภาเทศบาลฯ  ไดอนุมัติงบประมาณใชจายเงินสะสม  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2562  โดยดําเนินการและเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  จํานวน  5  
โครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนเทศบาล 1  แยก 3   
         งบประมาณเบิกจาย  229,500 บาท 
2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนเทศบาล 18   
         งบประมาณเบิกจาย  319,500 บาท 
3. โครงการซอมสรางผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีต  ถนนเทศบาล 10   
         งบประมาณเบิกจาย  700,000 บาท 
4. โครงการซอมสรางผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีต  ถนนเทศบาล 15   
         งบประมาณเบิกจาย  680,000 บาท 
5. โครงการซอมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 20 ซอย 2   
         งบประมาณเบิกจาย  118,500 บาท 

4.5  โครงการใชจายเงินทุนสํารองเงินสะสม  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563   
 เทศบาลตําบลกุดจิก  โดยสภาเทศบาลฯ  ไดอนุมัติงบประมาณใชจายเงินทุนสํารองเงินสะสม  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2562  โดยดําเนินการและเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  จํานวน  5  
โครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการติดตั้งระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณในเขตเทศบาลตําบลกุดจิก  ชุมชนวัดกุดจิก   
         งบประมาณเบิกจาย  486,600 บาท 
2. โครงการติดตั้งระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณในเขตเทศบาลตําบลกุดจิก  ชุมชนตลาดกุดจิก   
         งบประมาณเบิกจาย  497,896 บาท 
3. โครงการติดตั้งระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณในเขตเทศบาลตําบลกุดจิก   
    ชุมชนบานบุสามัคคี      งบประมาณเบิกจาย  493,000 บาท 
4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสระหนองกระทุม งบประมาณเบิกจาย  713,000 บาท 

 โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 
1. โครงการกอสรางสนามฟุตซอลในสวนสาธารณะเทศบาลตําบลกุดจิก   
         งบประมาณอนุมัติ  770,000 บาท 

 

4.6  โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563   
  อยูระหวางดําเนินการ  จํานวน  2  โครงการ 

1. โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงคบริเวณสนามฟุตซอลสวนสาธารณะเทศบาลตําบลกุดจิก   
         งบประมาณอนุมัติ  4,224,000 บาท 
2. โครงการปรับปรุงบอพักน้ําดิบ หมูท่ี 1  บานกุดจิก  ตําบลกุดจิก     
         งบประมาณอนุมัติ  3,946,000 บาท 
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สวนท่ี ๓ 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร และโครงการ 

 
๑.  ลักษณะของการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
 เปนเครื่องมือท่ีใชวัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดําเนินงานในดานตางๆ  ซ่ึงสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปขอมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะทอนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซ่ึง
สามารถ เปนเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ/แผนงาน  
ซ่ึงตัวบงชี้การปฏิบัติงาน    
๒.  ความสําคัญ 

๒.๑  ทําใหทราบไดวาสิ่งท่ีไดดําเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สําเร็จหรือไม สําเร็จเพราะ
เหตุใดประชาชนท่ีมาขอรับบริการพอใจหรือไม  

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาไดวาอะไรจะเกิดข้ึน  เปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานใน
อนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีดีข้ึน 
๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางาน  

๓.  วัตถุประสงค 
๓.๑  เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทําแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือใหทราบถึงผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือใหทราบถึงผลกระทบของการดําเนินโครงการ     

๔.  ข้ันตอนการดําเนินงาน  
๔.๑  กําหนดแนวทางในการติดตาม 
๔.๓  ดําเนินการประเมิน 
๔.๔  สรุปผลการประเมิน 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได 
๑.  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ 18 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ 12 
๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐ 39 
     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) (7) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) (7) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) (7) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน (๕) (3) 
     ๓.๕  กลยุทธ (๕) (3) 
     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) (3) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) (3) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) (3) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) (3) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 69 
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การติดตามและประเมินผลประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๑. ขอมูลสภาพ
ท่ัวไปและขอมูล
พ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของ
แหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

18 
3 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 2 

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒) 2 

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒) 2 

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) 2 

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) 2 

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 2 

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(๒) 1 

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๓) 2 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

12 
3 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(๓) 1 

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

 (๓) 2 

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(๓) 2 

(๕) การวิเคราะหสิง่แวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓) 2 

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓) 2 

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

39 
7 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 7 

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  นโยบาย/ยทุธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาต ิ๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐) 7 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
๓.๔ วิสัยทัศน 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ 
 
 
๓.๖ เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕) 3 

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕) 3 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕) 3 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕) 2 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕) 2 

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบบัท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕) 3 

รวมคะแนน ๑๐๐ 69 
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๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตอง

ติดตามและประเมินผลโครงการ  เชนเดียวกับการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  จะตองดําเนินการประเมิน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ 
ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.3/ว
2931  ลงวันท่ี  15 พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 
2565)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 
     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแหงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ังคง ม่ังค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาท่ีจะไดรับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ได 

๑. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

๑๐ 7 

๒. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปรมิาณ เชน 
การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนัง่เองวา
เปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ี
ไดกําหนดไวเทาไร จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวน
เทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 8 

๓. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ 
ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชน
หรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพ่ึงพอใจ
หรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 7 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จน
นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลกัการบูรณาการ (Integration) กับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ินท่ีติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารฐั 

๑๐ 8 

 



  
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ 
๕.๓ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชดัเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณได
ถูกตอง 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร ๒๐ ป 
 
 
 
๕.๕ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

43 
4 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค 
มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 4 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมาย
ตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลา
ดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวง
เวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หาก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมาย
หลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(๕) 3 

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสรางความสามารถใน
การแขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสราง
โอกาสความเสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ัง
ค่ัง ยัง่ยืน 

(๕) 3 

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปน
ศูนยกลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) 
ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสู
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ี
เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) 
การรองรับการเชื่อมโยงภมิูภาคและความเปนเมือง (๕) การสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๖) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๕) 2 

27 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลองกับ 
Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 3 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนเปน
ปจจุบัน 

(๕) 3 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให
ทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) 2 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการ
จัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕) 3 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕) 3 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลท่ี
คาดวาจะไดรับ 
 
๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ท่ี  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด  (measurable)  ใ ช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ) 

(๕) 3 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการ
เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง
บอกเวลาได 

(๕) 3 

รวมคะแนน ๑๐๐ 72 
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๔.๑  การกําหนดตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  2๐  คะแนน  ดังนี้ 
 (1)  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

ตัวบงชี้ท่ี  1  :  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (๕  คะแนน) 
ตัวบงชี้ท่ี  2  :  คุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน (๕  คะแนน)  

 (2)  การนําแผนไปปฏิบัติ 
ตัวบงชี้ท่ี  3  :  การดําเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
ตัวบงชี้ท่ี  4  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

 

ตัวบงช้ีท่ี  1   :  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  
เกณฑตัวช้ีวัด  :   มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ข้ันตอน)   ได  ๕  คะแนน 
  มีการดําเนินการ ๘ – ๙  ข้ันตอน     ได  ๔  คะแนน 
  มีการดําเนินการ ๖ – ๗ ข้ันตอน   ได  ๓  คะแนน 
  มีการดําเนินการไมถึง ๖  ข้ันตอน   ไมไดคะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบงช้ีท่ี  ๓ : ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได   4   . 

ลําดบัท่ี การดําเนินการ มีการดําเนินการ 
(ใสเครื่องหมาย ) 

๑ กําหนดสัดสวนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

 

๒ มีผูเขารวมประชุมประชาคมทองถ่ินมากกวารอยละ ๖๐ ของสัดสวน  
๓ มีการกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดรวมท้ังวิสัยทัศน  พันธกิจ  
จุดมุงหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมทองถ่ิน  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  
๘ มีการดําเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทํารางแผนพัฒนา  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณารางแผนพัฒนา  

๑๐ ผูบริหารประกาศใชแผนพัฒนาไดทันภายในเวลาท่ีกําหนด  
มีการดําเนินการครบ  ๑๐  ข้ันตอน   
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ตัวบงช้ีท่ี  2   :  คุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น  
เกณฑตัวช้ีวัด  :   มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  90 - ๑๐๐  คะแนน    ได  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  76 – 90   คะแนน  ได  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  6๐ – 75   คะแนน  ได  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ํากวา  6๐   คะแนน  ไมไดคะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบงช้ีท่ี  2   :  คุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได   3   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได 
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการสําหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคลองของ
ยุทธศาสตรและโครงการ 

72  คะแนน 3 

 
 

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  
เพ่ือสอดคลองกับยุทธศาสตรและโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนน 
ท่ีได 

๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา   ๑๐ 7 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 8 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 7 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา  ๑๐ 8 
๕. โครงการพัฒนาประกอบดวย  ๖๐ 43 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๓ จํานวนวัตถุประสงคมคีวามเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการตัง้งบประมาณไดถูกตอง  ๕ 3 
   ๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอง ตอเน่ืองกับระยะเวลาป (๓ ป)  ๓ 2 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลติของโครงการ)  ๔ 3 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 3 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผานมา ๓ ปยอนหลัง ตามความเปนจริง  ๓ 2 
   ๕.๘ โครงการแตละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป ทุกโครงการ  ๕ 3 
   ๕.๑๐ มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ  ๕ 3 
   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจดัทําโครงการ  ๔ 3 
   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับโครงการ  ๕ 3 
   ๕.๑๓ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค   ๕ 3 
   ๕.๑๔ หนวยงานรับผดิชอบหลกัสอดคลองกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ 72 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๕  :  การดําเนินโครงการ  

เกณฑการประเมิน  :  การดําเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
  ดําเนินการไดมากกวารอยละ ๕๐    ได  ๕  คะแนน 
  ดําเนินการไดมากกวารอยละ ๔๐  ได  3  คะแนน 
  ดําเนินการไดรอยละ ๓๐ ข้ึนไป  ได  1  คะแนน 
  ดําเนินการไดต่ํากวารอยละ ๓๐  ไมไดคะแนน 

     
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบงช้ีท่ี  ๕  :  การดําเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได   0   . 

การดําเนินการ จํานวน
โครงการ 

รอยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) 333 - - 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 การใชจายเงินสะสม  
เงินทุนสํารองเงินสะสม 

79 23.72 - 

การดําเนินงานจริง ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖2 3 

45 13.52 0 

 
หมายเหตุ  :  คํานวณรอยละจากแผนพัฒนาทองถิ่น (เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3) 

 
ตัวบงช้ีท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 
เกณฑการประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ไมมีผลกระทบ      ได  ๕  คะแนน 
  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได  ๔  คะแนน 
  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ   ได  ๓  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกวา ๓  โครงการ  ไมไดคะแนน 

  
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบงช้ีท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได   ๕   . 

โครงการท่ีดําเนินการ จํานวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการท่ีดําเนินการ 
 

45 ไมมีผลกระทบ ๕ 
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๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบงช้ี 
ลําดับท่ี ตัวบงช้ี คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1 ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ๕ 4 
2 คุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน ๕ 3 
3 การดําเนินโครงการ ๕ ๐ 
4 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน 2๐ 12 
 
ขอคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนท่ีได  12  คะแนน  ซ่ึงต่ํากวา  1๕  คะแนน  คือ
ตองปรับปรุง  โดยคะแนนท่ีมีคานอยคือ  ตัวบงชี้ท่ี 3  การดําเนินโครงการ  ได  ๐  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๕  
คะแนน  ซ่ึงจะเห็นไดวาโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป 2563  มีจํานวนถึง 333  โครงการ  ซ่ึงเปนการ
จัดทําแผนตั้งแตป 2560  อาจเปนเพราะตองการใหมีโครงการท่ีครอบคลุมในทุกดาน  จึงไมสอดคลองกับ
งบประมาณในการดําเนินการในแตละป  หากมีการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินฉบับใหม  เห็นควรทบทวนโครงการท่ี
มีในแผนพัฒนาใหสอดคลองหรือใกลเคียงกับงบประมาณท่ีไดรับ     
 
ขอเสนอแนะ  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกุดจิก  มีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
1. เห็นควรใหมีการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  อยางตอเนื่องในทุกป  เพ่ือจะไดนําขอมูลไป

เปนแนวทางการพัฒนา หรือดําเนินการในปตอไปใหดีข้ึน 
2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  หลายหนวยงานมีการดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนงานหรือโครงการ  ทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของสามารถขอคําปรึกษา  หรือบูรณาการรวมกันได 
3. การวิเคราะหศักยภาพแบบ  SWOT  โดยนําจุดแข็ง  จุดออน  ปญหาอุปสรรค  โอกาส  นํามาใชในการ

วิเคราะห  ติดตามและประเมินผลได   
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	4.  การดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
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