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ส่วนท่ี 1 บทน ำ 

1. ควำมส ำคัญของกำรตดิตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิด และหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกัน  อย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลต้นไทร จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
   1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนา  เทศบาลต าบลต้น
ไทร หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
   2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลต้นไทร ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ  และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
   3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
   4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลต้นไทร ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565)  โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด/รองปลัดเทศบาล
ต าบลต้นไทร หัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาลต าบลต้นไทร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้อง  กับสภาพพ้ืนสภาพแวดล้อม   
ในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจ ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นไทร   
   
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล     
      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
   1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลต้นไทร และการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลต้นไทร รวมทั้งปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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   2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
   3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ  ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ หรือการยกเลิกโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์บริการ
สาธารณะที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลต้นไทร 
   4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลต้นไทร           
ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม การใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมถึงการโอน 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณด้วย 

   5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของ ผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด หัวหน้าส านักปลัด/
ผู้อ านวยการกองของเทศบาลต าบลต้นไทร ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลต้นไทรหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
   6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล      
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้     
   (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น      

  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้ าวัน           
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน      
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
   (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

   3.1 กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
   1) นายบักรี  สาลี  สมาชิกสภาเทศบาล ประธานกรรมการ 
   2) นายมันโซร์  กาเซ็ง  สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
   3) นายยะโกะ  สามะ  สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
   4) นายสะดี  ดีแม  ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
   5) นายรอซาลี  วานิ  ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
   6) นายวิทยา  ไชยลาภ ผู้แทนหน่วยงาน  กรรมการ 
   7) นางกิสมีนี  เด่นอดุลย์ ผู้แทนหน่วยงาน  กรรมการ 
   8) นายมังโซร์  สาแม   รองปลัดเทศบาล  กรรมการ 
         รก.ผอ.กองช่าง 
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  9) นายมะนาเซ  อาลี  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  10) นางอารีรัตน์  ปาทาน ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  11) นางสาวอรุณี  กะนอง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลต้น ไทร              
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลต้นไทร 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา
ที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น          
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 

   3.2 กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลต้น ไทร                
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลต้นไทร ดังนี้ 
  3.2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้า
ก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้
น าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะ
ในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม 
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3.2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ า
ตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติ พ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย            
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix   การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พ้ืนที่เทศบาลต าบลต้นไทร 
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  3.2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้ เกี่ยวข้องทราบ  โดยรายงาน      
ตามแบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลต้นไทร ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  3.2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล ต้นไทรต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลต้นไทร  โดยอย่างน้อย   
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  3.2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลต้นไทร  หรือผู้เกี่ ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ        
ในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป           
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชา  ก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

  3.3 กำรรำยงำนผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลต้นไทรมีอ านาจหน้าที่        
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น      
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลต้นไทร โดยอย่างน้อย    
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 และ ข้อ 30 และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2564 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น สภาเทศบาล 

รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตนไทรทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล     
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่ งของ วัสดุ   อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลต้นไทรใช้ในการเก็บข้อมูล การติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่  แบบสอบถาม (Questionnaires)            
แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ
หน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลต้นไทร รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้ง    เกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่
เป็นจริงต่อไป  
   4.1 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลต้นไทรก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลต้น
ไทรอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุก
ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ สภาเทศบาล/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  4.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ไดก้ าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลต้นไทร 
  4.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริง
ในเทศบาลต าบลต้นไทรมาปฏิบัติงาน 
  4.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 
  4.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลต้นไทร ซึ่งสามารถวัดได้
ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  4.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลต้นไทร ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ    
บาเจาะและจังหวัดนราธิวาสด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน  
   4.2 ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลต้นไทรก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1 ) การออกแบ บ การติ ดต ามและป ระ เมิ น ผล  ก ารออกแบ บ เพ่ื อการติ ด ตาม                 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น 
อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record)    สังเกต 
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลต าบลต้นไทรข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม     ความต้องการ  
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได ้
   4.3. ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลต้นไทรก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
  4.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป     
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน 
   4.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลต้นไทร ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลต้นไทร             
มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน  
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   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ในเทศบาลต าบลต้นไทร   
  4.3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นไทร คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลต้นไทรจะมีการบันทึก การส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้  เป็น
หลักฐาน 
  4.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลต้นไทร 

5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล      
   การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ ดังนี้ 
   5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
   5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที              
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
   5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   5.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง 
ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
   5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
   5.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด หัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลต้นไทร สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
   5.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลต้นไทรแต่ละคน แต่ละกอง/ ฝ่ายต่าง ๆ      
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมาย  ของเทศบาลต าบลต้นไทร
เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นไทร 
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ส่วนท่ี 2 กำรติดตำมและประเมินผล 
 
1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ   พ.ศ. 2564      

1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ     
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลต้นไทร เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี 
พ.ศ. 2561- 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลต้นไทร ที่ก าหนดยุทธศาสตร์  และ
แนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลต้นไทร ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา         
ในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส อ าเภอบาเจาะ และแผนชุมชนเทศบาลต าบลต้นไทร  
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลต้นไทร มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
“น าพาเทศบาลต าบลต้นไทร ไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” 

2. ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล    

3. พันธกิจ ประกอบด้วย 
     พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจรและผัง
เมืองชุมชนเทศบาล 
     พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมอาชีพ สวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด การกีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข 
     พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน การป้องกันและและ
บรรเทาสาธารณภัย ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
     พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เพื่อรองรับประชาคมอาเซี่ยน สนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
     พันธกิจที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และการใช้พลังงานทดแทน 
     พันธกิจที่ 6 อนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท านุบ ารุง
ศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
     พันธกิจที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
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4. เป้ำประสงค์ 
1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ระบบจราจรและผังเมือง 

ชุมชนเทศบาลได้มาตรฐาน 
      2. ประชาชนมีอาชีพ รายได้ที่มั่นคง บริการด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา ตลอดทั้งการ 
การกีฬา  นันทนาการ และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
      3. ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ตลอดถึงการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 
      4. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียนและ
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
      5. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบการจัดการขยะ น้ าเสีย        
สิ่งปฏิกูล และการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 
      6. สืบสานประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท านุบ ารุงศาสนา         
ให้คงอยู่สืบไป และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
      7. การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

5. ตัวช้ีวัด 
1. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภค ระบบจราจร เพิ่มขึ้น 

และมีการจัดท าผังเมืองชุมชนเทศบาลได้มาตรฐาน 
       2. มีการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ การบริการด้านสวัสดิการสังคม ส่งเสริมด้าน
การศึกษา ตลอดจนมีการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด การกีฬา นันทนาการ และสาธารณสุขเพ่ิมขึ้น 
       3. มีการให้ความรู้และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น 
       4. มีการส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นและยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
       5. มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบการจัดการขยะ 
สิ่งปฏิกูลและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้น 
       6. มีการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท านุบ ารุงศาสนา 
และมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น 
       7. มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มข้ึน 

6. ค่ำเป้ำหมำย 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ 
2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ท่ีมั่นคงและยั่งยืน 

3. ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. การส่งเสริมการค้า การลงทุน ผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยวในท้องถิ่นอย่างมั่นคง   
    และยั่งยืน สู่ประชาคมอาเซียน 

5. ประชาชนร่วมอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 
6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานจารีตประเพณี คงอยู่สืบไป 
7. การบริหารจัดการขององค์กรด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ  
    และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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7. กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 บุกเบิก สร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน  
         ระบบระบายน้ า 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
กลยุทธ์ที่ 3 จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมือง และผังต าบล 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับประชาชน 
               ในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาส 
               ทางสังคม 
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุน 
         ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬาและนันทนาการ 
กลยุทธ์ที่ 11 ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนา 
           ด้านการสาธารณสุข 
กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับ 
           การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
           ระบอบประชาธิปไตย 
กลยุทธ์ที่ 14 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
           ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 15 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบ 
           เรียบร้อยในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 16 ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแก้ไข 
           ความสงบเรียบร้อย 

กลยุทธ์ที่ 17 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและเมืองชายแดน  
           เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 18 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 19 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 20 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
                 เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 21 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
กลยุทธ์ที่ 22 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 23 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ 
           ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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กลยุทธ์ที่ 24 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
กลยุทธ์ที่ 25 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
กลยุทธ์ที่ 26 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
กลยุทธ์ที่ 27 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 28 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
กลยุทธ์ที่ 29 เสริมสร้างท านุบ ารุงรักษาศาสนาตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 30 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 31 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน 
           และประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 32 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 33 พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ 
           ในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 34 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 35 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว 
           และมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 36 ส่งเสริมและสร้างทัศนะคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 37 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงาน 
           ขององค์กร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 38 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
           ระบอบประชาธิปไตย 
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1.2 โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น           
    แผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  (เฉพำะปี พ.ศ. 2564) 
  

ยุทธศำสตร ์ แผนงำน 
 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน  จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 

1. ด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

1. แผนงานเคหะและชุมชน 20 28,323,000.00 3 1,385,000.00 

2. ด้านงานสง่เสริม
คุณภาพชีวิต 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานการศึกษา 
3. แผนงานสาธารณสุข 
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
5. แผนงานเคหะและชุมชน 
6. แผนงานศาสนา วฒันธรรม
และนนัทนาการ 
7. แผนงานงบกลาง 

90 18,178,060.00 8 9,282,062.00 

3. ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1. บริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานรักษาความสบ
ภายใน 

13 1,340,000.00 2 386,874.40 

4. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทนุ
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
2. แผนงานศาสนา วฒันธรรม
และนนัทนาการ 

2 160,000.00 0 0 

5. ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. แผนงานสาธารณสุข 
2. แผนงานเคหะและชุมชน 

9 530,000.00 0 0 

6. ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

1. แผนงานศาสนา วฒันธรรม
และนนัทนาการ 

10 2,770,000.00 1 398,344.00 

7.ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมภิ
บาล 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานการศึกษา 
3. แผนงานสาธารณสุข 
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
5. แผนงานเคหะและชุมชน 

 

28 6,444,000.00 4 3,709,550.00 

รวม 172 57,745,060.00 18 1,516,830.40 
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1.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564         
     ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ ได้รับ และการเบิกจ่ ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564           
(เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นทีไ่ม่ได้ด าเนินการจริง) 
  

ที ่ ยุทธศำสตร ์ โครงกำร จ ำนวน
งบประมำณ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการต่อเติมอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบล
ต้นไทร 

0 กองช่าง เพื่อให้มีอาคาร
ส านักงานกว้างขึ้น 

ขนาดกว้าง ๑4.๐๐ 
ม. ยาว 10.๐๐ ม. 
สูง 3.๐๐ ม. 

2 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการเสรมิผิวถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
สายโตะละ 

0 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ขนาดกว้าง 4.00 
ม. ยาว 990.00 ม. 
หนา 0.05 ม. 

3 ด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน 

โครงการติดตั้งซุม้เฉลมิ
พระเกียรติประดับ
อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลต าบลต้นไทร 

0 กองช่าง เพื่อติดตั้งซุ้มเฉลมิ
พระเกียรติประดับ
อาคาร
อเนกประสงค์
เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

ขนาดกว้าง 3.00 
ม. ยาว 17.00 ม. 

4 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการวันส าคัญต่างๆ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลต้นไทร 

0 กองการศึกษา เพื่อจัดแสดง
กิจกรรมต่างๆให้กับ
เด็กในเขตเทศบาล 

จัดกิจกรรมให้เด็ก
นักเรียน ศพด. 
เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

5 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษแก่เด็กและ
เยาวชนช่วงปิดภาคเรยีน 

0 กองการศึกษา เพื่อจัดกิจกรรม
ทางการศึกษา ช่วง
ปิดภาคเรียนให้กับ
เด็ก เยาวชนใน
ท้องถิ่น 

เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบล
ต้นไทร 

6 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์ธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

0 กองการศึกษา เพื่อจัดกิจกรรรม
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรยีนให้แก่เด็ก
นักเรียนศูนย ์

จัดกิจกรรมให้แก่
เด็กนักเรยีนศูนย์ฯ 

7 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการวันส าคัญต่างๆ 
ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้นไทร 

0 กองการศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญให้แกเ่ด็ก
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลฯ 

เด็กนักเรยีนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้น
ไทร 

8 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสานสมัพันธ์ครู
และ ผู้ปกครองโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้นไทร 

0 กองการศึกษา เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างคร ู
ผู้ปกครองและเด็ก
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาล 

ครู ผู้ปกครอง และ
เด็กนักเรยีนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้น
ไทร 
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ที ่ ยุทธศำสตร ์ โครงกำร จ ำนวน
งบประมำณ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

9 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาปรับปรุง
รถพยาบาลฉุกเฉินและ
ระบบบริการทาง
การแพทย์ 

0 กองสาธารณสุขฯ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนา ปรับปรุง
ยกระดับการ
ให้บริการได้
มาตรฐาน 

พัฒนาปรับปรุง
ระบบการให้บริการ
รถฉุกเฉิน จ านวน ๑ 
คัน 

10 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการหรือกิจกรรมใน
การพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ในรูปแบบเชิงบูรณาการ 

0 กองสาธารณสุขฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
อาสาสมัคร
สาธารณสุขใหเ้กิด
ความเข้มแข็ง 

อาสาสมัคร
สาธารณสุขเทศบาล
ต าบล ต้นไทร 

11 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอายุ       
ผู้พิการ 

0 กองสวัสดิการสังคม เพื่อส่งเสริมพัฒนา
อาชีพให้กับผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ 

ผู้สูงอายุ และเด็ก
ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาล 

12 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการปรับปรุงแผน
ชุมชนและพัฒนา
คณะกรรมการชุมชน 

0 กองสวัสดิการสังคม เพื่อปรับปรุงแผน
ชุมชนให้ตรงกับ
ความต้องการของ
ประชาชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

13 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มอาชีพ
กลุ่มสตร ี

0 กองสวัสดิการสังคม เพื่อฝึกอบรมให้
ความรู้ให้แก่กลุม่
อาชีพ กลุ่มสตร ี

กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม
สตรเีทศบาลต าบล 
ต้นไทร 

14 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดัเวที
ประชาคมเมือง 

0 กองสวัสดิการสังคม เพื่อเปิดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชนในการ
เสนอปัญหาต่างๆ 

จัดประชุมประชาคม
ให้กับประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล
ต้นไทร 

15 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการครอบครัวสุข
สันต์เทศบาลต าบล   
ต้นไทร 

0 กองสวัสดิการสังคม เพื่อสร้างครอบครัว
ที่เข้มแข็งและอบอุ่น 

จัดโครงการ
ครอบครัวสุขสันต์
ให้กับประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล
ต้นไทร 

16 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมพัฒนา 
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชน 

0 กองสวัสดิการสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

อบรมให้แก่สภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

17 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดู
งานบุคลากรทาง
การศึกษา 

0 กองการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรูไ้ด้
พัฒนาตนเองและ
พัฒนางาน 

บุคลากรทางการ
ศึกษา 
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ที ่ ยุทธศำสตร ์ โครงกำร จ ำนวน
งบประมำณ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

18 ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้กับ
ประชาชน 

0 ส านักปลดัเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมและ
ช่วยเหลือทาง
ราชการในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชน อย่าง
น้อย ๑ ครั้ง 

19 ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการปรับปรุงระบบ
ข้อมูลแผนที่ภาษี 
ทะเบียนทรัพยส์ินของ
เทศบาลต าบลต้นไทร 

0 กองคลัง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงระบบ
ข้อมูลแผนที่ภาษี 
ทะเบียนทรัพยส์ิน
ของเทศบาลต าบล
ต้นไทร 

เทศบาลต าบลต้น
ไทรมีการปรับปรุง
ระบบแผนทีภ่าษ ี
และทะเบยีน
ทรัพย์สินเป็น
ปัจจุบัน 

20 ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

0 ส านักปลดัเทศบาล เพื่อฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ า
เทศบาลต าบลต้น
ไทร หลักสูตร 
ทบทวน 

ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิประจ า
เทศบาลต าบลต้น
ไทร จ านวน 50 คน 

21 ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม 
และการท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ตามหลักทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง 

0 กองสวัสดิการสังคม เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล
ต้นไทร 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

22 ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนา 
ปรับปรุง ซ่อมแซมดูแล
รักษาตลาดสดและซุ้ม
ร้านค้าชุมชน 

0 กองสาธารณสุขฯ เพื่อซ่อมแซมโครง
เหล็ก เต้นท์พร้อม
จัดหาเปลี่ยนผ้าใบ
เต้นท์ผืนใหม ่

อาคารตลาดสด 
และซุ้มร้านค้าชุมชน
ในเขตเทศบาล 

23 ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์รักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในเขตเทศบาล 

0 กองช่าง เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ในเขตเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

24 ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

โครงการจดักิจกรรมพิธี
ทางศาสนา 

0 กองการศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมพิธี
ทางศาสนา เช่น 
กิจกรรมละศลีอด 
อาซูรอฯ 

จัดกิจกรรมพิธีทาง
ศาสนา เช่น 
กิจกรรมละศลีอด 
อาซูรอฯ 

25 ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

โครงการตาดีกาสัมพันธ์ 0 กองการศึกษา เพื่อจัดกิจกรรม
เชื่อมความสมัพันธ์
ระหว่างโรงเรียนตา
ดีกาในเขต เทศบาล
ต าบล ต้นไทร 

จัดกิจกรรมใหแ้ก่
เด็กนักเรยีนโรงเรียน
ตาดีกา ในเขต
เทศบาลฯ 
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ที ่ ยุทธศำสตร ์ โครงกำร จ ำนวน
งบประมำณ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

26 ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

โครงการจดับรรยาย
ธรรม 

0 กองการศึกษา เพื่อจัดบรรยาย
ธรรมให้แก่
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

จัดบรรยายธรรม
ให้แก่ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล
ต้นไทร 

27 ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเนื่องในงานวัน
เด็กแห่งชาติและวัน
ส าคัญอื่นๆ 

0 กองการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนกล้า
แสดงออก และท า
กิจกรรมร่วมกัน 

จัดกิจกรรมให้แก่
เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบล
ต้นไทร 

 

 

1.4 ผลที่ได้จำกกำรด ำเนินงำน         
     ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564           
        - โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง 

ที ่ ยุทธศำสตร ์ โครงกำร งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

1 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงสระเก็บน้ า
เทศบาลต าบลต้นไทร 

400,000 395,000 395,000 5,000 

2 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงที ่
ทิ้งขยะเทศบาลต าบล 
ต้นไทร ยกระดับถนน
หินคลุก 

500,000 500,000 500,000 0 

3 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค ์

490,000 490,000 490,000 0 

4 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

1,603,200 1,343,602 1,343,602 259,598 

5 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 4,084,800 3,748,100 3,748,100 336,700 

6 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,593,600 1,495,400 1,495,400 98,200 

7 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 24,000 24,000 24,000 0 

8 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้นไทร 

20,000 19,210 19,210 790 

9 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
กิจกรรมกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

20,000 15,750 15,750 4,250 
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ที ่ ยุทธศำสตร ์ โครงกำร งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

10 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านบือแนปีแย 

624,000 - 578,000 46,000 

11 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านบาตู 
มิตรภาพที่ 66 

2,064,000 - 2,058,000 6,000 

12 ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการจดัการเลือกตั้ง 360,400 356,874.40 356,874.40 3,525,.60 

13 ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

อุดหนุนศูนย์ปฎิบตัิการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

30,000 - 30,000 0 

14 ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

โครงการฝึกอบรมและ
จัดการเรียนการสอนอัล
กุรอาน (กีรออาตี) 

744,100 400,960 398,344 343,140 

15 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพดา้น
การปฏิบัติงาน และ
เสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรม 

12,000 5,550 5,550 6,450 

16 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

จัดซื้อท่ีดินข้างเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

850,000 849,000 849,000 1,000 

17 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

จัดซื้อท่ีดินข้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

1,550,000 1,547,000 1,547,000 3,000 

18 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการงานถมดินเพื่อ
ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 

1,313,000 1,308,000 1,308,000 5,000 
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          - รายละเอียดครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ที ่ แผนงำน/งำน ประเภท

ครุภัณฑ ์

เป้ำหมำย งบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

1 บริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เครื่อง
โทรศัพท์เคลื่อนที ่
จ านวน 1 เครื่อง 

39,900 36,900 36,900 3,000 

2 บริหารงานท่ัวไป
งานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เครื่อง
โทรศัพท์เคลื่อนที ่
จ านวน 1 เครื่อง 

39,900 39,900 39,900 0 

3 บริหารงานท่ัวไป
งานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เก้าอี้ส าหรับผู้มา
ติดต่อราชการ 
จ านวน 1 ตัว 

7,490 7,490 7,490 0 

4 บริหารงานท่ัวไป
งานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เก้าอี้ท างาน
ส าหรับผู้บรหิาร 
จ านวน 1 ตัว 

12,840 12,840 12,840 0 

5 บริหารงานท่ัวไป/
งานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เก้าอี้ท างาน
ส าหรับผู้บรหิาร 
จ านวน 4 ตัว 

21,400 21,400 21,400 0 

6 บริหารงานท่ัวไป/
งานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะท างานส าหรับ
ผู้บริหาร    
จ านวน 4 ตัว 

68,480 68,480 68,480 0 

7 บริหารงานท่ัวไป/
งานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

โต๊ะประชุมพร้อม
เก้าอี้        
จ านวน 1 ชุด 

52,430 52,430 52,430 0 

8 บริหารงานท่ัวไป/
งานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
จ านวน  1 เครื่อง 

17,000 17,000 17,000 0 

9 บริหารงานท่ัวไป/
งานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค     
จ านวน 1 เครื่อง 

16,000 16,000 16,000 0 

10 บริหารงานท่ัวไป/
งานบริหารงานคลัง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่อง
คอมพิวเตอร ์
จ านวน 1 เครื่อง 

17,000 17,000 17,000 0 

11 บริหารงานท่ัวไป/
งานบริหารงานคลัง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

ชุดโปรแกรมระบบ
ปฎิบัติการส าหรับ
เครื่อง
คอมพิวเตอร ์
จ านวน  1 ชุด 

3,800 3,800 3,800 0 

12 บริหารงานท่ัวไป/
งานบริหารงานคลัง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องส ารองไฟฟ้า 
จ านวน  1 เครื่อง 

2,500 2,500 2,500 0 

 



19 

 

ที ่ แผนงำน/งำน ประเภท
ครุภัณฑ ์

เป้ำหมำย งบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

13 การศึกษา/ 
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่อง
คอมพิวเตอร ์
จ านวน 2 เครื่อง 

34,000 34,000 34,000 0 

14 การศึกษา/ 
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
จ านวน 2 เครื่อง 

17,800 17,800 17,800 0 

15 การศึกษา/ 
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องส ารองไฟฟ้า 
จ านวน  2 เครื่อง 

5,000 5,000 5,000 0 

16 การศึกษา/ 
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

ชุดโปรแกรม
ระบบปฎิบัติกำร
ส ำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
จ ำนวน  1 ชุด 

7,600 7,600 7,600 0 

17 สาธารณสุข/ 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

8,900 8,900 8,900 0 

18 เคหะและชุมชน/ 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์
เอกสาร       
จ านวน 1 เครื่อง 

16,390 16,390 16,390 0 

 
 
     - รายละเอียดโครงการที่กันเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

 

ที ่ ยุทธศำสตร ์ โครงกำร งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

1 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

บุกเบิกพร้อมยกระดับ
ถนน ลูกรัง  สายโรงฆ่า
สัตว์ – โคกแตยอ 

2,450,000 - - 2,450,000 

3 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างประตู 
ทางเข้าอาคารกีรออาตี 
เทศบาลต าบลต้นไทร 

32,000 - - 32,000 

4 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารกีรออา
ตี เทศบาลต าบลต้นไทร 

368,000 - - 368,000 
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1.5 ปัญหำ อุปสรรคกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแนวทำงกำรแก้ไข  
ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมีผลกระทบที่อาจท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นไม่มี 

ประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่าที่ควร  ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของงานหรือโครงการได้ อีกทั้งอาจไม่เชื่อมโยงกิจกรรมหรือโครงการน าไปบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ อันจะท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินโครงการหรือกิจกรรมได้
และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย  ซึ่งส่วน
หนึ่งมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

๑. การขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้ ในการวางแผนจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่าง ๆ  เพ่ือน ามา 
พิจารณาก าหนดจุดมุ่งหมายและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะด าเนินงาน แต่ถ้าขณะที่มีการวางแผนนั้น กลุ่มท างานได้
ข้อมูลที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือไม่ได้ จะท าให้การวางแผนนั้นเกิดการผิดพลาด ฉะนั้นข้อมูลนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการก าหนดแผนงานเป็นอย่างยิ่งการวางแผนเป็นกระบวนการมองไปข้างหน้า ถ้าผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะ
ท างานในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก เขาจะไม่สามารถท าการวางแผนที่ดีได้เลย ฉะนั้นผู้วางแผนจะต้องเป็นบุคคลที่มี
ความคิดริเริ่มและเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นจะได้สามารถมองหามาตรการประเมินและติดตาม             
แผนที่วางไว้ได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจการด าเนินงานตามแผนอย่างถูกต้อง 

๒. การวางแผนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย การวางแผนอาจจะ 
ท าให้การปฏิบัติการบางกรณีล่าช้าไปได้ แต่ก็เป็นความจริงว่าถ้าเราไม่ใช้เวลาในการวางแผนอย่างพอเพียงแล้ว 
แผนที่ก าหนดขึ้นอาจจะเป็นแผนที่ใช้ไม่ได้ จึงกล่าวได้ว่าการวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการ
รวบรวมการวิเคราะห์ สารสนเทศและการประเมินทางเลือกต่าง ๆ ดังนั้น ถ้าการจัดการไม่จัดงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอในการวางแผน ไม่ยอมใช้เวลาให้พอเพียงคิดเพียงว่าเสียเวลาสิ้นเปลืองแล้วผลของแผนที่
จะออกมาดีนั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้ 

๓. การด าเนินการภายในองค์กรที่เข้มงวดเกินไปในเรื่องต่าง ๆ จะเป็นอุปสรรคในการน า 
ความคิดริเริ่มและแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาสู่องค์กร ฉะนั้นผู้วางแผนจ าเป็นต้องมีการยึดหยุ่นการด าเนินการใน
บางกรณีบ้าง ซึ่งจะน าผลดีมาสู่องค์กร 

๔. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นข้อจ ากัดในการวางแผนบางครั้ง 
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลกเป็นผลกระทบอย่างต่อเนื่องมาจากความผันผวนทาง
เศรษฐกิจสังคมและการเมือง ฉะนั้นผู้วางแผนไม่สามารถยอมรับเรื่องราวต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ อาจจะน าไปสู่
การต่อต้านจากกลุ่มคนงานและทัศนคติเช่นนี้จะส่งผลต่อกระบวนการวางแผนที่เกิดขึ้นขาดประสิทธิภาพ 

๕. ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีข้อจ ากัดมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 
เพราะปัจจัยภายนอกบางอย่างยากแก่การท านายและคาดการณ์ เช่น การเกิดสงคราม การควบคุมของรัฐบาล 
หรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้วางแผนไม่สามารถควบคุมได้ก็อาจท าให้การด าเนินงานตามแผนประสบ
ปัญหายุ่งยากได้ 

ข้อเสนอจำกกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลต้นไทร    
  ๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพ่ิมในภายหลัง  
เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การ
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 
  ๒. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/
กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ และบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม 
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  ๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ  
  ๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความ
พร้อมด้านพ้ืนที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลัง
ของท้องถิ่นเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
  ๕. ส่ งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของเทศบาลต าบลต้นไทร             
ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ  ระหว่างด าเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  โดยหาแนวทาง 
วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการของเทศบาลต าบล    
ต้นไทร รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้มากข้ึน  
  ๖. ควรมีการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลต้นไทร และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน   
เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือน าไปสู่แนวทางการก าหนด   
ทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
                   ๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
ด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 
 

2. แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565       
กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล          

  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล การติดตามและประเมินผล  การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการ
พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น ขอ งอ งค์ ก รป กค รอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น ได้ ด า เนิ น ก ารต าม แผ น ด า เนิ น งาน ว่ า เป็ น ไป                        
ตามเป้าหมายการพัฒนาทีสอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด   
  กำรติดตำม (Monitoring) การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart 
ที่จะท าให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการด าเนินการช่วงใด         
ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หรือไม่ แผนด าเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการ
ด าเนินงาน   
  กำรประเมินผล ( Evaluation ) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีเกณฑ์
มาตรฐาน ( Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การ
ประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/
โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพ่ือการด าเนินการต่อไปหรือยุติการ
ด าเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ
โดยก าหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม /โครงการอยู่
ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลการด าเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ท า
การประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้  
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  กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  มีขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรดังนี้     
  ขั้นตอนที่  1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุม            
เพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น ดังนี้     
   1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
อาจก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้   
    1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด  
    2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหนหน่วยงาน  
    3. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล 
(Monitoring)  
    4. ประสิทธิภาพ  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่
ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ  
    5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ  
    6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่ เกิดจากการท า 
กิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม  
    7. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด   คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและ
สามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
   1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้   
    1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
    2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน  
    3. การประเมินผลกระทบ    
  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล     
ได้ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ   

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผล
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

 
 



23 

 

ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล           
   ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก าหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    
   1. การใช้แบบสอบถาม  
   2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม  
   3. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม 
   4. การติดตามผลด้วยระบบ e-plan  (http://e-plan.dla.go.th) 
แบบส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผล      
  แบบท่ี 1   
  เรื่องที่  1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบ
ประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  เรื่องท่ี 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เรื่องท่ี 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
แบบประเมินทั้ง 3 เรื่องจะท าการประเมินหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
แล้ว 
  แบบที ่2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานใน
เดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสที่ 1,(เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ 2,(เดือนเมษายน - มิถุนายน) ไตรมาส
ที่ 3 และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสที่ 4 

  แบบที่ 3  แบบที่ 3/1แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมิน
ตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์       
ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
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ส่วนท่ี 3 ผลกำรวิเครำะห์ติดตำมและประเมินผล 

1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์ 
      ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลต้นไทร เป็นดังนี้ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของชื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่  

20 19 95 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 20 100 

3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      60 53 88.3 

 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลต้นไทร       10 8 80 

 3.2 ยุทธศาสตร์ของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 8 80 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8 80 

 3.4 วิสัยทัศน์       5 4 80 

 3.5 กลยุทธ์        5 5 100 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 100 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 100 

 3.8 แผนงาน       5 5 100 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5 100 

รวมคะแนน  100 92 92 
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1.1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 

    รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลต้นไทรในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน
ของเทศบำลต ำบลต้นไทร 

20 19 95  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ป ระช าก ร  แ ล ะ ช่ ว งอ ายุ แ ล ะจ าน วน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 100  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึ กษา สาธารณ สุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2 2 100  

1 .6  ข้อมู ล เกี่ ย วกั บศาสนา ประ เพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 2 100  
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ า ป่าไม้ ภเูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100  

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 2 100  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่ วมตั ดสิ น ใจ  ร่ วมตรวจสอบ  ร่ วม รับ
ประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

3 2 66.6  

รวม 20 19 95  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

1.2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 20 15 75  

 2 .1  การวิ เค ราะห์ ที่ ค รอบคลุมความ
เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลต้นไทร นโยบายของผู้บริหาร
ท้ อ งถิ่ น  ร วม ถึ งค ว าม เช่ื อ ม โย งแ ผ น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

5 4 80  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3 2 66.6  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

3 3 100  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

3 2 66.6  

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธ ร ร ม ช า ติ ต่ า ง  ๆ  ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3 2 66.6  

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้ แก่  S-Strength (จุ ดแข็ ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

3 2 66.6  

รวม 20 15 75  
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1.3  ยุทธศำสตร์ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศำสตร์ 60 51 85  

 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลต้นไทร 

สอดคล้ อ งกั บ สภ าพสั งคม  เศ รษ ฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น  และ เช่ื อม โยงห ลั กประชารั ฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ               
และ Thailand 4.0 

10 8 80  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ               
และ Thailand 4.0 

10 8 80  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 

10 8 80  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
เทศบาลต าบลต้นไทรต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของเทศบาลต าบลต้นไทร และสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4 80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลต้นไทรที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 100  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 100  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาล
ต าบลต้นไทร ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 100  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต าบลต้นไทรที่มีความชัดเจน น าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกล่าว 

5 5 100  

 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของช่ือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลต้นไทร 

5 3 60  

 รวม 60 51 85  
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2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น          
 สรุปผลกำรให้คะแนนโครงกำรของเทศบำลต ำบลต้นไทร ดังนี้ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   10 8 80 

2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       เชิง
ปริมำณ  

10 8 80 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       เชิง
คุณภำพ  

10 8 80 

4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   10 7 70 

5 โครงกำรพัฒนำ  ประกอบด้วย 60 51 85 

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4 80 

 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100 

 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง  

5 4 80 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 5 100 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

5 4 80 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 80 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4 80 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

5 4 80 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4 80 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 100 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 4 80 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4 80 

รวมคะแนน  100 82 82 
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2.1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลต้นไทรในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/ Demand (Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8 80  

รวม 10 8 80  

 

 

2.2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ได้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
 

10 
 

(5) 

8 
 

4 

80 
 

80 

 

2.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
( Impact)  โ ค ร ง ก า ร ที่ ด า เนิ น ก า ร ใน        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

(5) 4 80  

รวม 10 8 80  
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2.3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ   
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 
3 .1  ก า ร ป ร ะ เมิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิ คต่ าง ๆ  มาใช้ เพื่ อวั ด ว่ าภ ารกิ จ 
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการ
ในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของ
แ ผ น ก ารป ฏิ บั ติ ร าชก ารต าม ที่ ได้ รั บ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 
 

(5) 

8 
 

4 

80 
 

80 

 

3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
(Impact) โครงการที่ ด า เนิ นการใน เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative) 

(5) 4 80  

รวม 10 8 80  
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2.4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลต้นไทร ในมิติต่ าง ๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดย
ใ ช้  SWOT Analysis/ Demand (Deman 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration) กับช่ือ
องค์ ก รป กครองส่ วน ท้ อ งถิ่ นที่ มี พื้ น ที่
ติดต่อกัน 

10 
(5) 

7 
4 

70 
80 

 

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิ จพอเพี ยงท้ องถิ่ น       
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

(5) 3 60  

รวม 10 7 70  
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2.5 โครงกำรพัฒนำ 
 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

5 โครงกำรพัฒนำ 60 51 82  

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลต้น
ไทรและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลต้นไทรที่
ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

5 4 80  

5.2 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 
มี วัตถุประสงค์ ชัดเจน (clear objective) 
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 100  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
สภาพที่ อยากให้ เกิดขึ้น ในอนาคตเป็ น
ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
คื อกลุ่ ม เป้ าห ม ายของโค รงก าร  ห าก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใค รคื อกลุ่ ม เป้ าห มายห ลั ก  ใค รคื อ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

5 4 80  
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 5 100  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) 
ยึดคนเป็ นศูนย์ กลางการพัฒนา (3) ยึ ด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพน้กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จและสั งคมอย่ างเป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

5 4 80  
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 5 .6  โค ร งก ารมี ค ว าม ส อด ค ล้ อ งกั บ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับ เปลี่ ยน โครงสร้ างเศรษฐกิจ  ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จ า ก ก า ร ขั บ เค ลื่ อ น ป ร ะ เท ศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทค โน โลยี  ความคิ ดสร้ างส รรค์  และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4 80  

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 

5 4 80  
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 4 80  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึง
หลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่  (1) ความประหยัด  (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ป ระสิ ท ธิ ผ ล  (Effectiveness) (4 ) ค วาม
ยุ ติ ธ ร ร ม  (Equity) (5 ) ค ว า ม โป ร่ ง ใส 
(Transparency) 

5 4 80  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ ใน เชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ า
กว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 5 100  
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการก าหนดตัว ช้ีวัด  (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
ม ีก า ร ก า ห น ด ด ัช น ี ชี ้ว ัด ผ ล ง า น  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ขอ งวั ต ถุ ป ระส งค์ ที่ เกิ ด ที่ สิ่ งที่ ได้ รั บ           
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 4 80  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
ม าก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ซึ่ ง ก า ร เขี ย น
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ และมี ค วาม เฉพ าะ เจาะจง ใน การ
ด า เนิ น งานตาม โครงการ (2 ) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4 80  

รวม 60 51 82  
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3. ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล      
 3.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

 

โครงกำร งบประมำณ 
งบประมำณที่ 
เบิกจ่ำยจริง สถำนะโครงกำร 

1. โครงการต่อเติมอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

2,000,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

2. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
สายโตะละ 

1,950,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

3. โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกยีรติประดับ
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบลต้นไทร 

700,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

4. ปรับปรุงสระเก็บน้ าเทศบาลต าบลต้นไทร 400,000 395,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
5. โครงการปรับปรุงท่ีทิ้งขยะเทศบาลต าบล 
ต้นไทร ยกระดับถนนหินคลุก 

500,000 500,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

6. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค ์ 490,000 490,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
สรุป โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เฉพาะปี 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
จ านวน 20 โครงการ ได้รับอนุมัตติั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 จ านวน 6 โครงการ มีการด าเนินการแล้ว
เสร็จ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50  
 

    3.2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 

โครงกำร งบประมำณ 
งบประมำณที่ 
เบิกจ่ำยจริง สถำนะโครงกำร 

1. โครงการวันส าคญัต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลต้นไทร 

20,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

2. โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแก่เด็กและ
เยาวชนช่วงปิดภาคเรยีน 

100,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

3. ค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรมเพือ่ส่งเสรมิ
อนุรักษ์ธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลต้นไทร 

10,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

4. โครงการวันส าคญัต่างๆ ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้นไทร 

10,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

5. โครงการสานสัมพันธ์ครูและ ผูป้กครอง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร 

40,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

6. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษา
ดูงานบุคลากรทางการศึกษา 

50,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

1,603,200 1,343,602 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

8 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกจิกรรมกฬีาสีโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้นไทร 

20,000 19,210 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

9. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกจิกรรมกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลต้นไทร 

20,000 15,750 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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โครงกำร งบประมำณ 
งบประมำณที่ 
เบิกจ่ำยจริง สถำนะโครงกำร 

10. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบือ
แนปีแย 

624,000 578,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

11. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบาตู 
มิตรภาพที่ 66 

2,064,000 2,058,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

12. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในงานวัน
เด็กแห่งชาติและวันส าคญัอื่นๆ 

200,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

13.โครงการพัฒนาปรับปรุงรถพยาบาลฉุกเฉิน
และระบบบริการทางการแพทย ์

500,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

14. โครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในรูปแบบ
เชิงบูรณาการ 

10,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

15. โครงการพัฒนาศักยภาพผูสู้งอาย ผู้พิการ 50,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 
16. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 4,084,800 3,748,100 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

17. เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,593,600 1,495,400 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

18. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 24,000 24,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

19. โครงการจดัเวทีประชาคมเมอืง 30,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 
20. โครงการครอบครัวสุขสันต์เทศบาลต าบล
ต้นไทร 

30,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

21. โครงการปรับปรุงแผนชุมชนและพัฒนา
คณะกรรมการชุมชน 

30,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

22. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
อาชีพกลุ่มสตร ี

50,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

23. โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชน 

40,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 
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สรุป โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เฉพาะปี 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
จ านวน 90 โครงการ ได้รับอนุมัตติั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 จ านวน 23 โครงการ มีการด าเนินการ
แล้วเสร็จ  8  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.78 

 
  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 3.3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

 

โครงกำร งบประมำณ 
งบประมำณที่ 
เบิกจ่ำยจริง สถำนะโครงกำร 

1. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใหก้ับประชาชน 

20,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

2. โครงการปรับปรุงระบบข้อมลูแผนที่ภาษ ี
ทะเบียนทรัพยส์ินของเทศบาลต าบลต้นไทร 

13,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

3. โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยั
พิบัติประจ าเทศบาลต าบลต้นไทร 

50,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

4. โครงการจัดการเลือกตั้ง 360,400 356,874.40 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

5. อุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

30,000 30,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
สรุป โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เฉพาะปี 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย จ านวน 13 โครงการ ได้รับอนุมัติตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2564 จ านวน 5 โครงการ มีการด าเนินการแล้วเสร็จ  2  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40 

 
 3.4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว 
 

โครงกำร งบประมำณ 
งบประมำณที่ 
เบิกจ่ำยจริง สถำนะโครงกำร 

1. โครงการส่งเสรมิอาชีพตามหลกัทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 
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สรุป โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เฉพาะปี 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว จ านวน 2 โครงการ ได้รับอนุมัตติั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2564 จ านวน 1 โครงการ มีการด าเนินการแล้วเสร็จ  0  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 

 
 3.5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 

โครงกำร งบประมำณ 
งบประมำณที่ 
เบิกจ่ำยจริง สถำนะโครงกำร 

1. โครงการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมดูแล
รักษาตลาดสดและซุ้มร้านค้าชุมชน 

100,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในเขตเทศบาล 

30,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 

 
สรุป โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เฉพาะปี 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 9 โครงการ ได้รับอนมุัตติั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2564 จ านวน 2 โครงการ มีการด าเนินการแล้วเสร็จ  0  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 

 
 
 3.6 ยุทธศำสตร์ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 

โครงกำร งบประมำณ 
งบประมำณที่ 
เบิกจ่ำยจริง สถำนะโครงกำร 

1. โครงการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา 300,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 
2. โครงการตาดีกาสมัพันธ์ 150,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 
3. โครงการจัดบรรยายธรรม 30,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 
4. โครงการฝึกอบรมและจัดการเรียนการ
สอนอัลกุรอาน (กีรออาตี) 

744,100 398,344 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
สรุป โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เฉพาะปี 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น จ านวน 10 โครงการ ไดร้ับอนุมัติตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 
จ านวน 4 โครงการ มีการด าเนินการแล้วเสร็จ  1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25 
 

 3.7 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
        

โครงกำร งบประมำณ 
งบประมำณที่ 
เบิกจ่ำยจริง สถำนะโครงกำร 

1. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพดา้นการปฏิบัติงาน และ
เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

12,000 5,550 ไม่ได้ด าเนินการ 

2. จัดซื้อท่ีดินข้างเทศบาลต าบลตน้ไทร 850,000 849,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
3. จัดซื้อท่ีดินข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

1,550,000 1,547,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

4. โครงการงานถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร 1,313,000 1,308,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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อเนกประสงค ์
 
 

สรุป โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เฉพาะปี 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล จ านวน 28 โครงการ ได้รับอนุมัตติั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 จ านวน 4 โครงการ มี
การด าเนินการแล้วเสร็จ  4  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม          
    เทศบาลต าบลต้นไทร ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการ      
ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม     
การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป 
  

    เทศบาลต าบลต้นไทร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศำสตร ์ 2561 2562 2563 2564 2565 

จ ำ 

นวน 

งบประมำณ จ ำ 

นวน 

งบประมำณ จ ำ 

นวน 

งบประมำณ จ ำ 

นวน 

งบประมำณ จ ำ 

นวน 

งบประมำณ 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

28 52,039,000 31 61,099,000 31 111,130,000 20 28,323,000 20 88,615,700 

ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

76 14,971,020 78 19,160,060 84 16,035,060 90 18,178,060 92 23,632,060 

ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

7 450,000 6 330,000 10 1,070,000 13 1,340,000 14 2,625,000 

ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยก
รรม และการ

3 4,565,300 2 2,980,000 1 80,000 2 160,000 2 160,000 
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ท่องเที่ยว 

ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

5 270,000 5 270,000 8 500,000 9 530,000 9 530,000 

ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

9 2,760,000 9 2,760,000 10 2,770,000 10 2,770,000 10 2,770,000 

ด้านการบริหาร
จัดการตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

22 3,644,000 22 3,644,000 23 3,831,000 28 6,444,000 26 4,044,000 

รวม 150 78,699,320 153 90,243,060 167 135,416,060 172 57,745,060 173 122,376,760 

 
 

 

 

 

 

 

 

    กำรจัดท ำงบประมำณ 
    ผู้บริหารเทศบาลต าบลต้นไทร ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
เทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 45 โครงการ งบประมาณ 20,952,900 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำร งบประมำณ 
ตำมเทศบัญญัติ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 6 6,040,000.00 
ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต 23 9,330,400.00 
ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 5 473,400.00 
ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุนพาณิชย 
กรรม และการท่องเที่ยว 1 30,000.00 
ด้านการบริหารจดัการและการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 130,000 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิน่ 4 1,224,100.00 
ด้านการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 4 3,725,000.00 

รวม 45 20,952,900.00 
 

 

    กำรวัดผลเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 

 เทศบาลต าบลต้นไทร มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 15 โครงการ จ านวนเงิน 12,498,446.40บาท 
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มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 15 โครงการ จ านวนเงิน 12,495,830.40 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำร กำรก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนำมในสัญญำ 

โครงกำร กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3 1,385,000.00 3 1,385,000.00 
ด้านงานส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต 

6 6,646,062.00 6 6,646,062.00 

ด้านการจดัระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

1 356,874.40 1 356,874.40 

ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยก
รรม และการท่องเที่ยว 

- - - - 

ด้านการบริหารจดัการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - 

 

 

 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำร กำรก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนำมในสัญญำ 

โครงกำร กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิน่ 

1 400,960.00 1 398,344.00 

ด้านการบริหารจดัการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

4 3,709,550.00 4 3,709,550.00 

รวม 15 12,498,446.40 15 12,495,830.40 
 

 

2. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลต้นไทร ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖5 (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖4 – กันยายน 2565) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลต าบล  ต้นไทร 
จึงได้ด าเนินการน าเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ในระบบ e-
plan และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควร
มีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้ 

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลต้นไทร  คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลต้นไทร ควรน าเสนอการก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ
ส าหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย 

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการน าผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความส าคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนด
แนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการท าโครงการ 
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณเทศบาลต าบล
ต้นไทรจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจท าให้ประชาชนไม่พึง
พอใจในการด าเนินงาน เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของ
ประชาชน 

๕. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์
และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดย ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ส่งเสริมการพัฒนา
กลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้ เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

 



47 

 

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร ปี 2564 
เทศบำลต ำบลต้นไทร  อ ำเภอบำเจำะ  จังหวัดนรำธิวำส 

 
ยุทธศำสตร ์ แผนกำรด ำเนินกำร 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

1.ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 20 28,323,000.00 6 6,040,000.00 3 1,385,000.00 3 1,385,000.00 

2.ด้านงานสง่เสริมคุณภาพชีวติ 90 18,178,060.00 23 9,330,400.00 6 6,646,062.00 6 6,646,062.00 

3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

13 1,340,000.00 

5 473,400.00 

1 356,874.40 1 356,874.40 

4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

2 160,000.00 

1 30,000.00 

- - - - 

5.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9 530,000.00 

2 130,000 

- - - - 

6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10 2,770,000.00 

4 1,224,100.00 

1 400,960.00 1 398,344.00 

7.ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 28 6,444,000.00 4 3,725,000.00 4 3,709,550.00 4 3,709,550.00 

รวม 172 57,745,060.00 45 20,952,900.00 15 12,498,446.40 15 12,495,830.40 
 

 

 


