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ค าน า 
 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3)ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี     

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลใหม่ จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖3 เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลใหม่ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผล
การติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาลต าบลใหม่รวมทั้ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและความต้องให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงเพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและชุมชนต่อไป   

          โดย 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลใหม่ 
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สารบัญ 
                   

เร่ือง หน้า 
 

ส่วนที่  ๑   บทน า ๑ 

 - ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล                                        
- ขั้นตอนการติดตามประเมินผล 

5 
6 
6 

 - ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   7 
 - กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล     8 
 - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น     10 
 - ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล             11    
 - เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล              12  
 - ประโยชน์ของการติดตามประเมินผล              12  

ส่วนที่  ๒   วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑4 
            - วิสัยทัศน์         14 
                            - ยุทธศาสตร์การพัฒนา       14 
                            - เป้าประสงค์        14 
                            - กลยุทธ์         15 
                            - จุดยืนทางยุทธศาสตร์       15 
                            - ตัวชีว้ัด         16 
                            - ค่าเป้าหมาย        16 
                            - แผนงาน                                                                                     17 
                            - ความเชื่อโยงทางยุทธศาสตร์ในภาพรวม     17  

 - การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ                                               19 
          - แบบที่ 1 การประเมินตนเองเพ่ือเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 20 
          - แบบที่ 2 การติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  21 
          - แบบที่ 3/1 การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 

ส่วนที่  4   สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  28  

                            - การวัดผลในเชิงคุณภาพ                                                                  28 
                            - การวัดผลในเชิงปริมาณ                                                                  28 
       ส่วนที่  5        ภาคผนวก 33-75    
                          -ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลใหม่  
                           -ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลใหม่  

                  -รูปภาพติดประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลใหม่ 
         ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

ส่วนที่  3   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   19 
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ส่วนที่  1  บทน า 

 
ตามพระราชบัญญั ติ เทศบาล พ .ศ .๒๔๙๖  แก้ ไขเพิ่ ม เติมจนถึง  (ฉบับที่  ๑4 ) พ.ศ. ๒๕6๒ และ 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒ ส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ  เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     มีหน้าที่จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
และสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วย 

ดังนั้น  การวางแผนคือ ความพยายามที่ เป็นระบบ  (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น    
ได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการ
ด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร  เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง         
แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ     
มา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพ
ของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน       
ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อย
กว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกัน
ข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงาน
ด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ   การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตาม
ดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วน
ใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้
เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสีย
ค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ  อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความ
จ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบก
รับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-
time)เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็ม
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เวลา (full-time) เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต 
หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า
แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น
ให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  (งบประมาณ ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้
การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้น แล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะด าเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการ
ด าเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้
จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซ่ึงประกอบ       
ไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

จากเหตุผลดังกล่าวเทศบาลต าบลใหม่ จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕64 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.
๒๕๖5) เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28 กรรมการ 
(1) (2) (3) (4) และ(5) ให้มีวาระอยู่ ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  ข้อ 29  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผลพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

1. ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
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ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  
นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กร ว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้
ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่ การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบ
ผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร   เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  
นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรื อการประชาคมท้องถิ่นได้
ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่
ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัย
น าเข้าหรือทรัพยากรที่ ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการ
ติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์
การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือใน
การเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือ
ประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงาน
ราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  
การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย  และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 



                 

 

                         งานแผนและงบประมาณ   ส านักปลัดเทศบาลต าบลใหม่   อ าเภอโนนสูง    จังหวัดนครราชสีมา หนา้ ๘ 

 

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่
จะให้เงินอุดหนุน 

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น า
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงิน
สะสม หรือเงินกู้ 

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุง
แผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและ
น าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบ
จุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็น
จุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้ง
รับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  
เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับ และรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อ
มีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุง
และเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผล
ให้เกิดกระบวนการพัฒนาทอ้งถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
๑) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒) เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔) เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕) เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖) เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗) เพ่ือตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘) เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙) เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3)         
พ.ศ. 2561 ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
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๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน    

ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
 ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28  กรรมการ (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๙  (3)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๙ (3)   

ขั้นตอนที่ ๔    
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
 

 

 

 

 

       

 

 

 

ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการ 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลใหม่ ได้ก าหนดกรอบและแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลใหม่ โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม   
พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม    
พ.ศ.๒๕๕๙  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒-3) พ.ศ. ๒๕61 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน     
พ.ศ.๒๕60 เรื่อง แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25611-2564) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  
พ.ศ.๒๕62  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น      

๔.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) 
ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มี
รายละเอียดดังนี้ 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 

/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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(๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 
 การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒) ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓) ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔) ความก้าวหน้า(Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ าใช้

ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด            
มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับ

การดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่        
ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยทีม่ีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการ

พนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิม  
มากขึ้น  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ         

ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการ

ส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดี
งาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึ งคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความ
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เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป 

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) 
 ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่        

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สิน เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)   
 ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่      

มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

 ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของต าบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  
ภูมิภาคและระดับประเทศ   

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) เป็นการ
ประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจาก
อะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

๔.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ องถิ่น         

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งต าบล อ าเภอ เขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการ  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

 
(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) 
ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการ
ระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น

จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้หลายแนวทาง  เช่น  
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจดุอ่อน   

 
 
 



                 

 

                         งานแผนและงบประมาณ   ส านักปลัดเทศบาลต าบลใหม่   อ าเภอโนนสูง    จังหวัดนครราชสีมา หนา้ ๑๓ 

 

๔.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลใหม่  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพ่ิมเติม   
๔.๔ ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด      

ในพ้ืนที่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๔.๕ สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๗ เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๔.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

5. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิ ธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
ซึ่งต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้ 

๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา        
มีองคป์ระกอบที่ใช้ในการติดตาม  ดังนี้ 

 (1) แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลใหม่              
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

 (2) การบันทึกข้อมูลและติดตาม ประเมินผล ในแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนด 

 แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
 แบบที่  5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (3) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 

 5.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้ 
  (1) ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  (3) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล 
โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565 
   
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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                   การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
(1) เดือนตุลาคม 2564 –เดือนมีนาคม 2565 
(2) ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลใหม่ ประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

(3) สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแบบในข้อ 5.1 (2) 
(4) เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
(5) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 

6. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าใหม่ ดังนี้   

๖.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(1) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนก าหนด ดังนี้ 
 แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

๖.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบก ากับการจัดท าแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 

แบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมิน
ความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

(1) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนก าหนด ดังนี้ 
  แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (2) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
  แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
7. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

๑) ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒) เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

http://www.dla.go.th/
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๓) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็น
ต้น 

๔) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของ
แผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗) ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ
การน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ 
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ                 
ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง หรือจะต้อง
ปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙) การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขัน
กันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
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ส่วนที่ 2 

วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตรอ์งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. วิสัยทัศน์ (vision) 

“คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี  มี ชุ ม ช น น่ า อ ยู่  ผู้ น า มี ค ว า ม เข้ ม แ ข็ ง  บึ ง ก ล อ แ ห ล่ ง ท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง นิ เว ศ น์                                                  

ภูมิทัศน์ต าบลสวยงาม ยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักงานเทศบาลต าบลใหม่ 
  1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ด้านการพัฒนาการเกษตร 
 3. ด้านการพัฒนาสังคม 
 4. ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 5. ด้านการพัฒนาการศึกษาการท่องเที่ยว ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
 6. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

3.  เป้าประสงค์ 
 (1) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 
 (2) ขุดลอกคูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร   
 (3) สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 
 (4) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 (5) ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาส 
 (6) สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือป้องกันและให้มีการปราบปราม
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 (7) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
 (8) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
 (9) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (10) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 (11) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 (12) ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ใน
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 (13) ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนา
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์     
 (14) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการ
รณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 
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(15) ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การบริหารจัดการขยะ 
4.  กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางที ่  1  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ 
 แนวทางท่ี   2  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค 
 แนวทางท่ี   3  สนับสนุนการวางผังเมืองและขยายเขตไฟฟ้าประปาให้ทั่วถึง 
 ยุทธศาสตร์ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตร 

แนวทางท่ี   1  การพัฒนาสถานที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม 
 แนวทางท่ี   2  การส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

แนวทางท่ี   3  ส่งเสริมประชาชนในชุมชน ให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคและการอนุรักษ์ 
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 แนวทางท่ี   1 การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาอาชีพของประชาชน 
 แนวทางท่ี   2 เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข็มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
 แนวทางท่ี   3 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนสังคมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 
 ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางท่ี   1  ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข และส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพการสร้างภูมิคุ้มกันโรค 
แนวทางที่     2   การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 
แนวทางท่ี   3  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษาการท่องเที่ยว ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
แนวทางท่ี   1  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม 

 แนวทางที่   2  การพัฒนาสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 แนวทางท่ี   3  การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 

แนวทางที่   4  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ประเพณีวันส าคัญของชาติ 

 ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 แนวทางท่ี   1 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
 แนวทางท่ี   2  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แนวทางท่ี   3  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 แนวทางท่ี   4  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 แนวทางท่ี   5  พัฒนาการบริการประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 แนวทางท่ี   6  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
5.  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 (1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น
เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
 (2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 (3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
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          (4)  การก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
 (5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

6.  ตัวช้ีวัด 
 (1) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 9 หมู่บ้าน 
 (2) ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง  
  (3) โรงเรียนในพ้ืนที่ เทศบาลต าบลใหม่ ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  
  (4) ศพด. ในพ้ืนที่ เทศบาลต าบลใหม่ ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  รวมทั้งพัฒนา
อาคารสถานที่และระบบบริหารจัดการ 
 (5) เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 
 (6) เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพ่ิมข้ึน 
 (7) มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
 (8) ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูอายุ 9 หมู่บ้าน 
 (9) กลุ่มสตรี อสม. ได้ท ากิจกรรม ร่วมกัน  และสร้างความสามัคคี 
 (10) ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 9 หมู่บ้าน 
 (11) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ 
 (12) ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 7 หมู่บ้าน 
 (13) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง  ๆทั้ง 7 หมู่บ้าน 
 (14) ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ทั้ง 9
หมู่บ้าน 
 (15) การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
 (16) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 (17) เพ่ือทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า  
 (18) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการ
รณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ 9 หมู่บ้าน 
 (19) การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี 9 หมู่บ้าน 
7.  ค่าเป้าหมาย 
 (1) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย 
 (2) มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
 (3) การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
 (4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 (5) ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
 (6) ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการของท้องถิ่น
 (7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ดีขึ้นเพ่ือพัฒนาองค์กร 
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 (8) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 (9) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
 
8.  แผนงาน 
 (๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
 (๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 (๓) แผนงานการศึกษา 
 (๔) แผนงานสาธารณสุข 
 (5) แผนงานเคหะและชุมชน 
 (6) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 (7) แผนงานงบกลาง 
9.  ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

 
 

   
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลใหม่ 
 

6 ยุทธศาสตร ์

14 กลยุทธ์ 15 เป้าประสงค์ 

5 จุดยืนยุทธศาสตร์ 

19 ตัวชี้วัด 

9 ค่าเป้าหมาย 
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ส่วนที่ 3 
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  
(1) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบก ากับการจัดท าแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
แบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมิน
ความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลใหม่ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินความพึงพอใจ   

 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีดังนี้ 
  แบบท่ี 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 (2) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลต าบลใหม่ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาเทศบาลต าบลใหม่ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้และเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม       
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลใหม่ พร้อมทั้ง  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวพร้อมทั้งต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

   โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณมีดังนี้ 
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 
 

 

http://www.dla.go.th/
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แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเองเพ่ือเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
11. มีการก าหนดเป้าประสงค์   
12. มีการก าหนดตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถิ่น   
13. มีการก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น   
15. มีการก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   
16. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
17. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
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แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบาลต าบลใหม่  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
ประวัติเทศบาลต าบลใหม่ 
     เทศบาลต าบลใหม่  ตั้งอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอโนนสูง  จังหวดันครราชสีมา  เป็นเทศบาลที่ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจาก
องค์การบริหารส่วนต าบล  ตามมาตรา  ๔๒  แห่งราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. 
๒๕๕๖  และ  มาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่  เป็น
เทศบาลต าบลใหม่  เมื่อวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๑ 

ลักษณะภูมิประเทศ  
สภาพพ้ืนที่ราบสูง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ท าการเกษตรกรรม ท านา ปลูกข้าว ท าไร่มัน 
ส าปะหลัง 

๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
  ต าบลใหม่ เป็นต าบลหนึ่งในจ านวน  ๑๖ ต าบล ของอ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
มีระยะห่าง จากตัวอ าเภอประมาณ ๓ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลโนนสูง  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลบิง  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลด่านคล้า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
แผนที่ต าบลใหม่ 
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เนื้อที ่ ต าบลใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 66.64 ตารางกิโลเมตร (หรือประมาณ 41,337.5 ไร่)   
2. รายงานผลการด าเนินงาน 
 ระหว่างเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 
ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 

3. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนเม่ือเปรียบเทียบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 
 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ทีแ่ล้วเสร็จ 
จ านวนโครงการ 

ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 19 67.85 - - 

ยุทธศาสตร์ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตร 1 3.57 - - 

ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการพัฒนาสังคม 3 10.71 - - 

ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

2 7.14 - - 

ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษาส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- - - - 

ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ด ี 3 10.71 - - 

รวม 28 100 - - 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการที่
บรรจ ุ
ในเทศ
บัญญัติ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 77 25 6,147,000.00 
ยุทธศาสตร์ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตร 6 4 140,000.00 
ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการพัฒนาสังคม 25 8 570,000.00 
ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 14 9 630,000.00 
ยุทธศาสตร์ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษาส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬา 

36 11 4,647,470.00 

ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ด ี 47 31 1,827,466.00 
รวม 204 88 12,967,956.34 
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5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2565 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
เงินสะสม/ 

เงินทุนส ารองเงินสะสม 
รวม 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 13,993,620.00 -  
ยุทธศาสตร์ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตร 1,172,100.00 - - 

ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการพัฒนาสังคมสงเคราะห ์ 24,607,196.00 - - 
ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

4,428,820.00 - - 

ยุทธศาสตร์ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษาส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและกีฬา 

10,492,864.00 - - 

ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ด ี 15,977,500.00 - - 
รวม 69,500,00.00 - - 

 
6. ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี พ.ศ.2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1.โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตรหัสสายทาง นม.ถ. ๗๕-๐๐๘ บ้านหัว
ถนน หมู่ที่ ๑ จ านวน ๒ ช่วง 

๖,๔๘๘,000 - - ๖,๔๘๘,000 ๖,๔๗๕,000 

- - - - - - 
                           - - - - - - 

รวม  ๖,๔๘๘,000 - - ๖,๔๘๘,000 ๖,๔๗๕,000 
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบาลต าบลใหม่  อ าเภอโนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา            .. 
2. รายงานผลการด าเนินงาน 
  ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564  - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2565 

3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติเมื่อเปรียบเทียบกัน 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการที่บรรจุ 

ในแผนฯ (ปี 2563) 
โครงการที่ตั้ง
งบประมาณ 

โครงการ 
ที่ด าเนินการ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ด้านพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 77 37.74. 25 28.40 19 67.85 
2. ด้านการพัฒนาการเกษตร 6 2.94 4 4.54 1 3.57 
3. ด้านการพัฒนาสังคมสงเคราะห์ 25 12.25 8 3.92 3 10.71 
4. ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 14 6.86 9 10.22 2 7.14 
5. ด้านการพัฒนาการศึกษาส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

36 17.64 11 12.50 - - 

6. ด้านการบริหารจดัการบ้านเมอืงที่ดี 47 23.03 31 35.22 3 10.71 
รวม 204 100 88 100 28 100 

 
 สรุป  ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลใหม่ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) 
 

 โครงการที่น ามาจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2565 คิดเป็นร้อยละ (88x100)/204=43.13 
 จ านวนของโครงการทั้งสิ้นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565  
 โครงการที่ด าเนินงานปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ (28x100)/204   =  13.72  

จ านวนของโครงการทั้งสิ้นที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 
 จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565  จ านวน  204  โครงการ 
 ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน 69,500,000 บาท จ านวน 88  โครงการ 
 เป็นโครงการที่ด าเนินการ(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)  จ านวน  28  โครงการ 
 
       
 



                 

 

                         งานแผนและงบประมาณ   ส านักปลัดเทศบาลต าบลใหม่   อ าเภอโนนสูง    จังหวัดนครราชสีมา หนา้ ๒๗ 

 

4. การจัดท างบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ 
 เทศบาลต าบลใหม่ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม  (โครงการพัฒนา)  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เงินอุดหนุนแบบระบุวัตถุประสงค์  เงินอุดหนุนทั่วไป  รวมทั้งงบประมาณจาก
เงินสะสมในช่วงปลายปีของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เฉพาะปี 2565  โครงการที่อนุมัติ  จ านวน  
88 โครงการ  งบประมาณ  69,500,000.00บาท  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.           
๒๕64– เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖5)    จ านวน  28  โครงการ  งบประมาณ  11,290,794.60 บาท  สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์/แผนงาน  ได้ดังนี้ 
 การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลใหม่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมือ่วันท่ี 13 กันยายน  2564 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 88 โครงการ งบประมาณ 69,500,000 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 25 13,993,620.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตร และการสานตอ่ตามพระราชด าริ 4 1,172,100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม+งบกลาง 8 24,607,196.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 9 4,428,820.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษา การท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 11 10,492,864.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 31 15,977,500.00 

รวม 88 69,500,00.00 

 การใช้จ่ายงบประมาณ 

     เทศบาลต าบลใหม่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ รวม 88 
โครงการ จ านวนเงิน 69,500,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 28 โครงการ จ านวนเงิน 
11,290,794.60 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
19 

 
11,211,000.00  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตร และการสานต่อตามพระราชด าร ิ 1 18,046.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 3 51,630.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2 10,188.60.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษา การท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
และกีฬา 

- - 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

3 25,993.00 

รวม 28 11,290,794.60 
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การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e-plan 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ประกอบกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การด าเนินงาน
มุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตาม
ประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี ้ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
เพื่อให้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕64 

– เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖5) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวเทศบาลต าบลใหม่  จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ในระบบ e-plan และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผน
ครั้งนี้  ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได
มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0815.4/ว4192 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนา

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมดปี พ.ศ.2565 

อนุมัติงบประมาณตาม  
เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2565 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ที่                                
1 ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

77 96,764,200.00 25 13,993,620.00 19 11,211,000.00  19 11,211,000.00 

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
พัฒนาการเกษตร และการ
สานต่อตามพระราชด าริ 

6 215,000.00 4 1,172,100.00 1 18,046.00 1 18,046.00 

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

25 25,438,000.00 8 24,607,196.00 3 51,630.00 3 51,630.00 

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

15 3,700,000.00 9 4,428,820.00 2 10,188.60.00 2 10,188.60.00 

5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ
พัฒนาการศึกษา การ
ท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

35 8,595,800.00 11 10,492,864.00 1 1,564,500.00 - - 

6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
บริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 
และการรักษาความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

46 6,990,000.00 31 15,977,500.00 3 25,993.00 3 25,993.00 

รวม 204 141,303,000.00 88 69,500,00.00 28 
 

11,290,794.60 
 

28 
 

11,316,875.60 
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ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) มีการปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ระบบจึงไม่สามารถ
ประมวลผลได้คณะท างานจึงได้รวบรวมข้อมูล เพื่อเสนอให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลใหม่ 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. การน าแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ  ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนายังอยู่ในระดับค่อนข้างปาน

กลาง กล่าวคือ  จ านวนโครงการในแผนพัฒนา เฉพาะปี 2565  จ านวน  204 โครงการ  น าไปด าเนินการเพียง  88  โครงการ  
หรือคิดเป็นร้อยละ  43.13 
        2. จ านวนโครงการที่ตั้งไว้ตามแผนมีมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่  ท าให้การด าเนินการตามแผนได้น้อยส่งผลให้
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลใหม่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
         3. โครงการที่ด าเนินการบางโครงการไม่ปรากฏในแผนพัฒนา ท าให้ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเตมิแผนพัฒนา 
          4. การกระจุกและการกระจายตัวของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ยังไม่มีความสมดุลกัน บางยุทธศาสตร์มีโครงการเป็นจ านวน
มาก  ขณะที่บางยุทธศาสตร์มีโครงการค่อนข้างน้อย 
         5. เทศบาลต าบลใหม่ยังขาดองคค์วามรู้ในกระบวนการตดิตามและประเมินผลตามระเบียบวิธีวิจัย 
ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดท าแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาประจ าปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย  และการน าแผนงาน/โครงการไปสู่การ
ปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจ านวนโครงการและงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา  เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
 2. น าโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลต าบลใหม่ไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ต่อไป 
 3. ควรด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 
 4. ควรด าเนินการซักซ้อมและท าความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

5. การจัดท าแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย  และการน าแผนงาน/โครงการไปสู่
การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันท้ังในเรื่องของจ านวนโครงการและงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา  เพื่อให้การด าเนินการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย 
 6. น าโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลต าบลใหม่ไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 7. ควรด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 
 8. ควรด าเนินการซักซ้อมและท าความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  
  1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน  กระบวนการหลาย
ขั้นตอน  
  2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น และ ประชาชนมองว่า 
องค์กรไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการที่เสนอได้ทันท่วงที  
  3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง เรื่องอาจ
ท าไม่ได้  
  4. โครงการต่าง ๆ ในแต่ละปีมีมาก ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด งบประมาณไม่เพียงพอ  
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
  1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน  
  2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลังใน  การพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 
3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
และด าเนินการใหท้ันตามแผนการด าเนินงานท่ีก าหนด 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

 
การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
แบบท่ี 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงาน
ทุกๆ ครั้ ง หลั งจากที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้แผน พัฒนาแล้ว จ านวน 18 รายการ                                       
ซึ่งเทศบาลต าบลใหม่ด าเนินการ (รายละเอียดหน้า 19) 
แบบที่ 4 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เป็นแบบรายงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนดเพ่ือติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เป็นแบบรายงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนดเพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือประเมินความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 

การวัดผลในเชิงปริมาณ 
แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลใหม่ 
(พ.ศ.2561-2565) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 204 
โครงการ เทศบาลต าบลใหม่ได้ด าเนินการน าแผนที่บรรจุไว้มาจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2565 จ านวน 88 โครงการ โครงการที่ด าเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน 28  โครงการ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 60 
โครงการ งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้นและมีการเบิกจ่าย  11,290,794.60 บาท แยกเป็นงบประมาณตามข้อบัญญัติ 
(รายละเอียดหน้า 24-26) 

 
 
 



                 

 

                         งานแผนและงบประมาณ   ส านักปลัดเทศบาลต าบลใหม่   อ าเภอโนนสูง    จังหวัดนครราชสีมา หนา้ ๓๑ 

 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานผลการด าเนินงานปีละ
หนึ่ งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลใหม่ (พ.ศ.2561 -2565)  
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ เฉพาะปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น  204 โครงการ                               
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน  25  โครงการ ด าเนินการ จ านวน  18  โครงการบวก          
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอีก 1 โครงการ รวม 19 โครงการ 
2. ด้านการพัฒนาการเกษตร จ านวน 5 โครงการ ด าเนินการ 1 โครงการ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมส่งเสริมคุณภาพชีวิต จ านวน 12  โครงการ ด าเนินการ จ านวน  3  โครงการ 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 11 โครงการ ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ   
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน   16 
 โครงการ ไม่ไดด้ าเนินการ จ านวน  -  โครงการ  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จ านวน 31 โครงการ ด าเนินการ จ านวน  3 โครงการ  
โครงการที่ได้ด าเนินการรวมทั้งสิ้น  28  โครงการ งบประมาณ 10,342,281.08 คิดเป็นร้อยละ 13.72 % 
(รายละเอียดหน้า 26-27)  

ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

  ระบบ e-plan เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการปรับปรุงระบบ จึงไม่สามารถ
ประมวลผลโครงการได้ คณะท างานจึงได้รวบรวมข้อมูลโครงการและการเบิกจ่ายเพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณา 
ข้อเสนอแนะ :  ควรให้ผู้บริหารกระชับให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนและงบประมาณให้มีความเพียงพอ
กับการจัดท าเทศบัญญัติและการตั้งงบประมาณควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนเพ่ือจะได้มีงบประมาณที่เพียงพอกับการ
เบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไปและควรตรวจเช็คการใช้จ่ายงบประมาณและการโอนงบประมาณลงในระบบในการ
โอนงบประมาณให้เป็นปัจจุบันและปฏิบัติ ตามระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการอื่นฯลฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อ
เพ่ือให้การด าเนินงานและการเบิกจ่ายและการตั้งงบประมาณราบจ่ายถูกต้องตามระเบียบ 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565        
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565  ไตรมาส 1-2) 

ตามที่ เทศบาลต าบลใหม่ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)                 
โดย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลใหม่และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลใหม่
ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นต าบลใหม่ในการจัดท าแผนพัฒนาฯมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เทศบาลต าบลใหม่ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เมื่อวันที่ 14 
มิ.ย.2562 และได้มีการการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาเทศบาลต าบลใหม่มาแล้วถึง 7 ฉบับ มีการบรรจุโครงการพัฒนา
เทศบาลต าบลใหม่ในแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 204 โครงการ  
         โดยเทศบาลต าบลใหม่ได้ด าเนินการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ.2565 จ านวน 88 โครงการ 

http://www.dla.go.th/
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ผลส าเร็จในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ = จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2565+งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ x 100หารด้วยจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61-
๒๕65) ที่มีอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลต าบลใหม่ คิดเป็นเปอร์เซนต์ได้ ดังนี้ 

 
          สูตร = จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565+งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ x100 

  จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕65) ที่มีอยู่ในแผนปี 2565 
= 28 x 100  

204  
= ร้อยละ 13.72% 

 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลใหม่ 

  
1. การติดตามประเมินผลจ านวนโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวนโครงการใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)  เพ่ิมเติมและ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-7  ของเทศบาลต าบลใหม่ ส่วน
ใหญ่จะเป็นการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลักในการด าเนินการตามโครงการเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2. การติดตามประเมินผลจ านวนงบประมาณที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวนงบประมาณ
ในเทศบัญญัติเทศบาลต าบลใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลาง
และมีจ านวนโครงการที่ยังรอการด าเนินงานตามเทศบัญญัติอยู่อีกหลายโครงการที่จะต้องติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลใหม่ในช่วงไตรมาส 3-4  สิ้นปีงบประมาณต่อไป       

3. ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงและแผนเพ่ิมเติม ของ
เทศบาลต าบลใหม่ จากการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลใหม่ โดยการน าไปสู่การปฏิบัติ 
หากดูตามสัดส่วนของการน าโครงการไปสู่การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 27.94% 
ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ในการติดตามช่วงไตรมาส 3-4 ในครั้งต่อไป
ควรมีการน าโครงการที่เร่งด่วนบรรจุไว้ในแผน ที่สามารถน าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ตรงจุด 
และมีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนและน าไปสู่การปฏิบัติค่อนข้างมากในโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดังนั้น ควรจะมี
การกระจายโครงการไปทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ และ 5 ด้านการพัฒนาด้านการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เพราะต าบล
ใหม่มีพ้ืนที่ค่อนข้างมากควรจะเน้นในเรื่องการการคมนาคมขนส่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ส่งเสริม
สุขภาพและพลานามัยในการควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 ให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  

4. การจัดท าโครงการควรค านึงถึงโครงการที่เป็นภาพรวม ระบุรายละเอียดของโครงการ/  
กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลได้ ง่าย และควรเป็นโครงการที่มีผู้ได้รับ 
ประโยชน์ในภาพรวมและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  

5. ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ของเทศบาลต าบลใหม่ จากการ
ติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลใหม่ โดยการน าไปสู่การปฏิบัติ หากดูตามสัดส่วนของการน า
โครงการไปสู่การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 23.33 มีจ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนมากและ
น าไปสู่การปฏิบัติค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า  มีโครงการจ านวนมากแต่ที่น าไปสู่การ
ปฏิบัติค่อนข้างน้อยและมีโครงการที่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วเพียงเล็กน้อย ยังคงค้าง โครงการที่อยู่ระหว่างการ
ลงนามในสัญญาเป็น สาเหตุเนื่องมาจากรายได้เข้าช้าและห้างผู้ประกอบการยังไม่ลงด าเนินงาน และลงนามใน
สัญญาจ้างประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงท าให้ในบางโครงการที่ติดตามแผนการ



                 

 

                         งานแผนและงบประมาณ   ส านักปลัดเทศบาลต าบลใหม่   อ าเภอโนนสูง    จังหวัดนครราชสีมา หนา้ ๓๓ 

 

ด าเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้าและล่วงเลยมาช่วงปลายปีงบประมาณ ท าให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความล่าช้า 
ซึ่งส่งผลท าให้ไม่สามารถติดตามและประเมินผลได้ตามห้วงระยะเวลาที่ระเบียบกฎหมาย ก าหนดไว้ ดังนั้น เทศบาล
ต าบลใหม่ ควรเร่งรัดการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและทุกโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติให้เป็นไป ตามแผน
ด าเนินงานที่วางไว้  

6. การจัดท าโครงการควรค านึงถึงโครงการที่เป็นภาพรวม ระบุรายละเอียดของโครงการ/  
กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลได้ง่าย และควรเป็นโครงการที่มีผู้ได้รับ  
ประโยชน์ในภาพรวมและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  

7. การด าเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ตรวจพบ คือ การก่อสร้างถนนท าให้ 
ประชาชนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น แต่การที่มีรถบรรทุกหนัก  
สัญจรไปมาผ่านเป็นประจ า ท าให้ถนนเกิดการช ารุดเสียหายเร็วกว่าเวลาอันควร ควรมีการประสาน อปท. ในพ้ืนที่  
เกี่ยวข้อง แจ้งเตือนผู้ประกอบการในเรื่องการใช้รถบรรทุกหนักวิ่ง 

8. การด าเนินงานในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ควรท าให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนควร
ให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กองช่าง) มีการออกแบบให้ค านึงถึงลักษณะการใช้งานที่เป็นทางแยกทางร่วม เช่น ถนน 
ควร ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ส ารวจพื้นที่และประเมินเส้นทางก่อนที่จะเข้าไปด าเนินการก่อสร้าง 

9. จากการดูวิสัยทัศน์เห็นควรเพ่ิมเติมงบประมาณในการส่งเสริมการท่องเที่ยวด ารงไว้ซึ่ง 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เกิดความต่อเนื่อง และสามารถขยายไปสู่อาเซียนได้  
     10. เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลใหม่ เกี่ยวกับการพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาฯ เห็นควรเชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลใหม่ เข้าร่วมประชุมเพ่ือ
น าประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการติดตามประเมินผล น าไปเป็นข้อมูลเพ่ือปรับปรุงการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลใหม่ในครั้งในครั้งต่อไป  

11. โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรดูจากวิสัยทัศน์เป็นหลัก 
และให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร  

12. จ านวนโครงการในแผนพัฒนาที่น าไปสู่การปฏิบัติควรแบ่งสัดส่วนงบประมาณในแต่ละ 
ยุทธศาสตร์และมีการกระจายให้สอดคล้องกัน  

13. ควรให้ความส าคัญกับขั้นตอนการจัดท าโครงการ ทั้ งนี้ โครงการที่น า เสนอควรมี
รายละเอียดของโครงการ ขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกันวิสัยทัศน์และพันธกิจ นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นหลักโดยเฉพาะในส่วนของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย และวิธีด าเนินงานให้ชัดเจน
เพ่ือประสิทธิภาพและประเมินผลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลใหม่  

14. ในแต่ละปีงบประมาณไม่ควรมีการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น มากเกินไป อย่างน้อยปีละไม่
เกินครั้ง 2 ต่อปีงบประมาณเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและน าลงสู่การปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริงและตรงจุด  

15. โครงการทุกโครงการควรด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการ  
ด าเนินงาน เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ 

16. โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรดูจากวิสัยทัศน์พันธ์กิจเป็น
หลักและให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารในการพัฒนาท้องถิ่น  

17. จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปสู่การปฏิบัติควรแบ่งสัดส่วนงบประมาณในแต่ละ 
ยุทธศาสตร์/ด้านและมีการกระจายเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันในการพัฒนาในแต่ละด้าน  

18. โครงการทุกโครงการควรด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการ  
ด าเนินงานของปีงบประมาณนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาในการเบิกจ่ายใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
 



                 

 

                         งานแผนและงบประมาณ   ส านักปลัดเทศบาลต าบลใหม่   อ าเภอโนนสูง    จังหวัดนครราชสีมา หนา้ ๓๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 

 
 
 



                 

 

                         งานแผนและงบประมาณ   ส านักปลัดเทศบาลต าบลใหม่   อ าเภอโนนสูง    จังหวัดนครราชสีมา หนา้ ๓๕ 

 

 

 

 

 

 

 

ค าสัง่เทศบาลต าบลใหม่  
ที่   229 / 2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลใหม่ 



                 

 

                         งานแผนและงบประมาณ   ส านักปลัดเทศบาลต าบลใหม่   อ าเภอโนนสูง    จังหวัดนครราชสีมา หนา้ ๓๖ 

 

 

 

 

 

 



                 

 

                         งานแผนและงบประมาณ   ส านักปลัดเทศบาลต าบลใหม่   อ าเภอโนนสูง    จังหวัดนครราชสีมา หนา้ ๓๗ 

 

ค าสั่งเทศบาลต าบลใหม่ 
ที่ 532 / 2564 

 เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลใหม ่

 

 



                 

 

                         งานแผนและงบประมาณ   ส านักปลัดเทศบาลต าบลใหม่   อ าเภอโนนสูง    จังหวัดนครราชสีมา หนา้ ๓๘ 

 

ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลใหม ่
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 



                 

 

                         งานแผนและงบประมาณ   ส านักปลัดเทศบาลต าบลใหม่   อ าเภอโนนสูง    จังหวัดนครราชสีมา หนา้ ๓๙ 

 

รูปภาพถ่ายติดประกาศเทศบาลต าบลใหม ่
เรื่อง  รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลใหม่ 

ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
(ระหว่างเดอืนตลุาคม พ.ศ.2564-เดอืนมีนาคม พ.ศ.2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


