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ส่วนที่ 1  บทน า 
 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
การติดตาม และการประเมิน เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่ 

กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล มาประสานใช้
ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ ของเทศบาลต าบลปัว สามารถก ากับดูแล ทบทวน และ
พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลปัว จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญดังนี้ 

1.1 ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลต าบลปัว  
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณใน
การด าเนินงาน   

1.2 ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลปัว ตรวจสอบดูว่าแผนงาน   
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

1.3 ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา 
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงาน โครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

1.4 ความส าคัญของติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงาน 
ตามภารกิจของเทศบาลต าบลปัว ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการ
พัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 และฉบับเพ่ิมเติม โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาล
ต าบลปัว สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนที่ สิ่งแวดล้อม ภายใต้ความต้องการและความพ่ึงพอใจของประชาชน 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพ่ึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรค  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือ
รอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลปัว ให้เกิดประโยชน์เพ่ือ
ด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาเทศบาลต าบลปัว โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมี
ความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 

ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ ว่ามี
ปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้
ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

2.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลปัว ซึ่งจะช่วยตอบสนอง 
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.2 เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล 
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

2.3 เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การ 
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลปัว 

2.4 เพ่ือทราบถึงสถานการณ์บริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลปัว 
2.5 เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกอง ที ่

จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิด
ประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปัว หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

2.6 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม 
แผนงาน โครงการ ของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2561 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 
  3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก

จ านวน 2 คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลปัว ต้องด าเนินการให้การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีโดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลปัว 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
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  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 

  3.2  การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลปัวได้ก าหนดการแบ่ง
ขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปัวดังนี้ 
  1. การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผล
อย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขต
ในการติดตาม 
  2. วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มา
วิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3. ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้
ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูล
ที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละโครงการ
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิ
แกนท์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่เทศบาลต าบลปัว 
  5. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่ก าหนด
ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความ
เหมาะสมของเทศบาลต าบลปัวในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็
ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะ
ปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3 
  6. รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปัวต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลปัวโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  7. การวินิจฉัยสั่ งการการน าเสนอเพ่ือให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปัวหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก กอง ฝ่าย
ต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอ
รายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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  3.3  การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปัวมีอ านาจหน้าที่ในการรายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลปัวโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
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ขั้นตอนการรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาท้องถิ่น/
คณะกรรมการ

พัฒนา 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น เสนอ รายงานผล 

เมษายน/ตุลาคม 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเทศบาลต าบลปัว ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 



6 
 

 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลปัวใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิค
วิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  
เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  ( Interview) และแบบ
สังเกตการณ ์ (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลปัวรวมถึงผู้
มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไข
แล้ ว   จึ งน า เครื่ อ งมื อการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น ไ ปใช้ ในการปฏิบั ติ ง านจริ งหรื อ
ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลปัวก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1. ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลปัวอย่าง
น้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
  2. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลปัว 
  3. ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่ มีอยู่จริงในเทศบาล
ต าบลปัวมาปฏิบัติงาน 
  4. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  5. ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผล
ที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลปัวซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด 
ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  6. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลปัวทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลและอาจรวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย 
เพราะว่ามคีวามสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  4.2  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลปัวก าหนดระเบียบ วิธีใน
การติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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  1. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จดัท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือ
วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่
บุคลากรของเทศบาลต าบลปัวเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกต
และสามารถวัดได ้
  4.3  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลปัวก าหนดเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใด
ในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  เช่น การทดสอบและการวัด
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองตะกูหมู่ที่ 7(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) 
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)เป็นต้น 
  2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) 
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปัวใช้
การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลปัวมีการบันทึกการสังเกต แนวทางใน
การสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการ
สังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมี
กิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาล
ต าบลปัว 
  4. การส ารวจ (surveys) ในที่นีห่มายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติความ
พึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลต าบลปัวคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลปัวจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 



8 
 

สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงาน
ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลปัว 
        4.4  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ มี
ความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาล
ต าบลปัวสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลปัวแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลปัวเกิดความส าเร็จตาม
เป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปัว 
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ส่วนที่ 2   

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี พ.ศ. 2561-2564 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561-2564 
     1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลปัว เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาล
ต าบลปัวที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลปัว  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจและ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลปัวมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   2.  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

3.  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
4.  ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

แนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลปัว 
1. วิสัยทัศน์การพัฒนา  
                  เมืองปัวสะอาดงามปลอดภัย     หลากหลายทางวัฒนธรรม 

       พัฒนาการศึกษาคู่ธรรมาภิบาล           คุณภาพชีวิตและสังคมสงบสุข   
มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2.  พันธกิจ 
2.1  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และวางระบบผังเมืองชุมชนรองรับการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
2.2  ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน และเสริมสร้างศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  
การค้า การเกษตร และการท่องเที่ยว สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
2.3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และการสาธารณสุขท่ีดี เสริมสร้างส่วน 
ร่วมในการพัฒนาน าไปสู่สังคมสงบสุข  
2.4  ส่งเสริมสนับสนุนการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอัน 
ดีงามของท้องถิ่น    
2.5  ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบ  

   2.6  ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล  
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3. เป้าประสงค์ 
3.1  ระบบโครงสร้างพื้นฐานดี เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน  สิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ทั่วถึง มุ่งสู่เมืองน่าอยู่ 
3.2  ชุมชนมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีอาชีพและรายได้  เสริมสร้างความเป็นอยู่ 
ของประชาชนดีขึ้นอย่างสมดุล   
3.3  พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา สุขอนามัย และความปลอดภัยของประชาชน  
และเสริมสร้างศักยภาพในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 
3.4  อนุรักษ์ บ ารุงรักษา และฟ้ืนฟูความหลากหลายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น ให้มีการสืบสานคงอยู่ต่อไป 
3.5  บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
3.6  องค์กรมีการบริหารจัดการและการบริการที่ดี และทันต่อการเปลี่ยน แปลงของสังคมโลก 
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ส่วนที่ 3   
ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากการสอบถามประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปัว 

ในภาพรวม จากการสุ่มตัวอย่างประชาชนในพ้ืนที่ จากนั้นน าข้อมูลที่รวบรวมมาได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักสถิติ
ร้อยละประเภทสถิติพรรณนาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์  ในปีงบประมาณ 2561 การสอบถามข้อมูลในครั้งนี้  เพ่ือ
รับทราบความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปัว  ในภาพรวมเพ่ือจะน าไปปรับปรุงผลการด าเนินงาน
และแก้ไขข้อบกพร่องตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  โดยแบ่งข้อมูลการประเมินออกเป็น 3 
ส่วน ดังนี้  (1)ข้อมูลทั่วไปของประชาชน  (2)ระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม  (3)ข้อเสนอแนะ โดยมีแผนภูมิอธิบายแบบรายงานการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

 
แผนภูมิอธิบายแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประกอบไปด้วยแบบรายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 

(Input) 

แบบติดตามแผนฯ 

(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ 

(Output) 

แบบท่ี 1 

การประเมินการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี 2 

แบบติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี 3/1 

แบบประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ 

แบบท่ี 3/2 

แบบประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

แบบท่ี 3/3 

แบบประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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แบบที ่ 1  แบบก ำกบักำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่น 
 ค ำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การ
ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

  

11.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค ำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี  

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
2. รายงานผลการด าเนินงาน  

(1) ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม-เดือนมีนาคม ของทุกปี)  
(2) ครั้งที่ 2 (เดือนเมษายน-เดือนกันยายน ของทุกปี) 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณ 

3.1แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เทศบาลต าบลปัว 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 50 65,369,000 12 7,060,000 9 7,330,000 13 8,301,000 84 88,060,000 
2. ยุทธศาสตรด์้าน
การเกษตร 
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว 

23 17,930,000 8 1,605,000 4 330,000 6 1,530,000 41 21,395,000 

3. ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

70 87,021,460 7 305,000 7 305,000 7 305,000 91 87,936,460 

4.ยุทธศาสตรด์้าน
ศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภู
ปัญญาท้องถิ่น 

8 2,130,000 4 750,000 4 750,000 4 750,000 20 4,380,000 

5.ยุทธศาสตรด์้าน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

11 2,630,000 1 350,000,000 - - - - 12 352,630,000 

6.ยุทธศาสตรด์้าน
การบริหารจัดการ
และการบริการ 

23 42,760,000 - - - - - - 23 42,760,000 

รวม 185 217,840,460 32 359,720,000 24 8,715,000 30 10,886,000 271 597,161,460 

 

 

 

 



14 
 

3.2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลต าบลปัว (พ.ศ.2561–2564)  ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 

ยุทธศาสตร์  

ปี 2561 ปี 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 รวม  4  ปี 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

69 94,844,800 61 107,425,000 62 97,896,000 64 94,129,400 256 394,295,200 

2.ด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

 

32 5,885,000 35 7,890,000 40 10,160,000 39 10,420,000 146 34,355,000 

3. ด้านการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 

 

70 45,352,500 70 45,357,500 70 45,662,500 70 45,367,500 280 181,740,000 

4. ด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

17 2,475,000 17 3,345,000 16 2,445,000 16 2,445,000 66 10,710,000 

5. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

23 9,160,000 21 10,260,000 22 10,010,000 19 6,760,000 85 36,190,000 

6. ด้านการบริหาร
จัดการและการบริการ 

 

33 41,845,000 33 41,845,000 33 41,845,000 33 41,845,000 132 167,380,000 

รวม 244 199,562,300 237 216,122,500 243 208,018,500 241 200,966,900 965 824,670,200 
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3.3 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2  เทศบาลต าบลปัว 

ยุทธศาสตร์  

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 รวม  4  ปี 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

- - 12 22,740,000 2 540,000 1 500,000 15 23,780,000 

2. ด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

 

- - 2 1,020,000 2 1,020,000 2 1,020,000 6 3,060,000 

3. ด้านการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 

 

1 5,000 15 622,000 15 622,000 15 622,000 46 1,871,000 

4. ด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

- - 7 380,000 7 380,000 7 380,000 21 1,140,000 

6. ด้านการบริหาร
จัดการและการบริการ 

- - 5 735,000 5 735,000 5 735,000 15 2,205,000 

รวม 1 5,000 41 25,497,000 31 3,297,000 30 3,257,000 103 32,056,000 

รวมท้ังหมด 430 417,407,760 310 610,339,500 298 228,745,500 301 215,109,900 1,339 1,453,887,660 
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       4. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน พ.ศ. 2561) 
 แสดงงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2561  ที่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายในช่วงเดือน 

เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน พ.ศ. 2561  แยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 5,201,300 28.26 13,205,000 71.74 18,406,300 100 

2.ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

- - - - - - 

3.ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 31,960,436.34 100 - - 31,960,436.34 100 

4.ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 164,000 100 - - 164,000 100 

5.ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - - - 

6.ด้านการบริหารจัดการและการ
บริการ 189,605 100 - - 189,605 100 

รวม 37,515,341.34 100 13,205,000 - 50,720,341.34 100 
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5. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
   1.โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีเป็นจ านวนมาก   แต่งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรมีอยู่อย่างจ ากัด  ซึ่งไม่เพียงพอต่อการรองรับโครงการตามแผน ท าให้ไม่สามารถสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาตามแผนที่วางไว้ได้  

2. การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางมีความล่าช้าและไม่แน่นอน ท าให้ไม่สามารถด าเนิน 
โครงการต่าง ๆ ได้ ตามห้วงระยะเวลาที่วางไว้ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี ส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการที่
ล่าช้าและไม่ทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและประชาชน 

3. ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ยังให้ความส าคัญในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ท า 
ให้มีการจัดสรรงบประมาณไปด าเนินการตามความต้องการในจ านวนที่มาก ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาในด้าน
อ่ืนมีน้อยลง  
 
6. แนวทางแก้ไขปัญหา 

1.ควรมีการประสานและบูรณาการโครงการกับหน่วยงานอื่นให้มากข้ึน เพ่ือขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องมาด าเนินโครงการในพ้ืนที่ 

2.จัดล าดับความเร่งด่วนของโครงการ รองรับการจัดสรรงบประมาณ และเร่งด าเนินโครงการ 
เพ่ือมิให้เกิดความล่าช้าและเสียหายต่อประชาชนในพื้นท่ี 

3.ควรมีการออกประชุมร่วมกับประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการแก้ไข 
ปัญหาและการพัฒนา  เพื่อให้การด าเนินงานคลอบคลุมในทุก ๆ ด้าน 
 
 
 
 
 


