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สวนที่ 1   

บทนํา 
 

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและการประเมินผล เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมีจุดหมายไมเหมือนกัน แตกระบวนการ 

ท้ังสองมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล มาประสานใชดวยกันอยาง
เหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถ่ิน ขาราชการ ของเทศบาลตําบลปว สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน โครงงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินส่ีปของเทศบาลตําบลปว จึงเปนการติดตามผลท่ีใหความสําคัญดังนี ้

1.1  ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตําบลปว หรือ 
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีกําหนดไวหรือไม รวมท้ังงบประมาณในการ
ดําเนินงาน   

1.2  ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตําบลปว ตรวจสอบดูวาแผนงาน   
โครงการเพื่อการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวหรือไมอยางไร 

1.3  ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา 
อุปสรรคอะไรบาง ท้ังในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการตามแผนงาน โครงการเพื่อพัฒนาทองถ่ิน และ
ข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

1.4  ความสําคัญของติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงานตาม 
ภารกิจของเทศบาลตําบลปว วาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการ
พัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําใหทราบถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และปญหาอุปสรรค ของ
แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป พ.ศ.2561-2564 โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา
ทองถ่ิน ปลัด/รองปลัดเทศบาล ผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก ผูอํานวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตําบลปว สภาพ
พื้นท่ีและผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพื้นท่ี 
ส่ิงแวดลอม ภายใตความตองการและความพึ่งพอใจของประชาชน 
  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไป เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึ่งรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้และเมื่อพบปญหา
และอุปสรรคก็จะตองต้ังรับใหมั่น รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและต้ังมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ีเปนปญหา
และอุปสรรค  เมื่อพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึน ต้ังรับใหมั่นเพื่อรอโอกาส
และสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในเทศบาลตําบลปว ใหเกิดประโยชนเพื่อดําเนินการ
ขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการ ส่ิงเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนา
เทศบาลตําบลปว โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน 
เปนไปตามเปาหมายประสงคท่ีต้ังไวไดอยางดียิ่ง 
 

2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปมุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลววา 

ส่ิงใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการ วามี
ปญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมได
ดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี ้
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2.1  เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินของเทศบาลตําบลปว ซึ่งจะชวยตอบสนอง 
ภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.2  เพื่อใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว สภาพผล 
การดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว 

2.3  เพื่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนนิงาน โครงการ การ 
ยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนของเทศบาลตําบลปว 

2.4  เพื่อทราบถึงสถานการณบริหารการใชจายงบประมาณของเทศบาลตําบลปว 
2.5  เพื่อสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถ่ิน ปลัด/รองปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกอง ท่ีจะตอง 

ผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิด
ประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเกี่ยวของ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปว หรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 

2.6  เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม 
แผนงาน โครงการ ของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ 2561 

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559ขอ 29 กําหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มี
อํานาจหนาท่ี ดังนี้(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกป(4) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
  3.1 การดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย  
  1)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวน 3 คน  
  2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวน 2 คน 
  3) ผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวน 2 คน 
  4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวน 2 คนและผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก
จํานวน 2 คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลปว ตองดําเนินการใหการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ส่ีปโดยการ
กําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับเทศบาลตําบลปว 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถ่ินส่ีปตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาท่ีกําหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพื่อดําเนินการตอไป 
  3.2  การกําหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลปวไดกําหนดการแบงข้ันตอน
เพื่อเปนการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลปวดังนี ้
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  1. การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตรและ
โครงการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการท่ีจะติดตามวามีวัตถุประสงคหลัก
อะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซึ่งดูไดจากการกําหนดตัวช้ีวัด : KPI) ถากําหนดไวแลวมีความ
ชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวาผูใชผลการนําผลไปใชประโยชน
อยางไร เมื่อใด ขอมูลหลักๆท่ีตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซึ่ง
การศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนําผลท่ีไดมากําหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการ
ติดตาม 
  2. วางแผนติดตามและประเมินผลจะนําวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก ขอ 2.1 มา
วิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบดวย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงคการติดตามแหลงขอมูล เวลาท่ีเก็บ
ขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซึ่งสวนใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือ
แบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3. ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคและข้ันตอนท่ีได
กําหนดไว ซึ่งส่ิงสําคัญท่ีตองการในช้ันนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตางๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนาทองถ่ินไวดีและไดขอมูลท่ีมี
คุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพิ่มจนกวาจะไดครบข้ันตํ่าตามท่ีกําหนดไวตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 
  4. การวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามท่ีกําหนดไวแตละโครงการตาม
ตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพื้นฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน จํานวน 
เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท
(Gantt Chart) หรืออาจใชหลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นท่ีเทศบาลตําบลปว 
  5. รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการรายงานใหผูเกี่ยวของทราบโดยรายงานตามแบบท่ีกําหนดไว
ตามแผนพัฒนาทองถ่ินท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ไดตามความ
เหมาะสมของเทศบาลตําบลปวในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปนรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบดวยก็ได
ความเปนมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏใน

สวนท่ี 2และสวนท่ี 3 
  6. รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลปวตอผูบริหารทองถ่ินเพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอ
สภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลปวโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
  7. การวินิจฉัยส่ังการการนําเสนอเพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แกไขท่ีดีหลังจากคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลปวหรือผูเกี่ยวของหรือผูมีอํานาจในสํานัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับ
รายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแกไขปญหาท่ีไดจากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสาย
บังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหารทองถ่ิน 

  3.3  การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลปวมีอํานาจหนาท่ีในการรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอ
สภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตําบลปว พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
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  4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน(Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เปนส่ิงของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลปวใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอง ถ่ินได คิดสร างไว เพื่อใช ในการติดตามและประเมินผล  
เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปนตน และหรือโดยการสรางเครื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทอง ถ่ินไดแกแบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ  ( Interview) และแบบ
สังเกตการณ  (Observation) เปนตน  โดยอาศัยสภาพพื้นท่ีท่ัวไป อํานาจหนาท่ี ภารกิจของเทศบาลตําบลปวรวมถึงผูมี
สวนไดเสียในทองถ่ินรวมท้ังเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ ท่ีไดกําหนดข้ึนหรือการนําไปทดลองใชเพื่อปรับปรุงแกไข
แลว  จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดําเนินการ
สํารวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลท่ีเปนจริงตอไป  

  4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลปวกําหนดกรอบและแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
  1. กําหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลปวอยางนอย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผานมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ินภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอสภาทองถ่ินภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
  2. ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) 
ท่ีไดกําหนดข้ึนมีความสอดคลองและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนของเทศบาลตําบลปว 
  3. ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือท่ีมีอยูจริงในเทศบาล
ตําบลปวมาปฏิบัติงาน 
  4. ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจากรายการท่ีเปน
โครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและท่ีผานมา โครงการท่ีตอเนื่องจากปงบประมาณท่ีผานมา 
  5. ประสิทธิภาพ (Efficiency)เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวางผลผลิตหรือผลท่ี
ไดรับจรงิกับทรัพยากรท่ีถูกใชไปในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลปวซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ 
พื้นท่ี จํานวน ระยะเวลา เปนตน 
  6. ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลท่ีไดจากประสิทธิภาพทําใหเกิดผลลัพธและผลผลิต (Outcome 
and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเปนความพึงพอใจหรือส่ิง
ท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เปนตน 
  กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนท่ีจะตองวิเคราะห
สภาพแวดลอมของเทศบาลตําบลปวท้ังในระดับหมูบานและระดับตําบลและอาจรวมถึงอําเภอและจังหวัดดวย เพราะวามี
ความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถ่ินแบบองครวมของจังหวัดเดียวกัน  
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  4.2  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลปวกําหนดระเบียบ วิธีในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องคประกอบใหญๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 
  2. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพื่อมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปร
ของโครงการเพื่อการพัฒนาทองถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได 
    2) การสํารวจ (survey)เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผูรับผิดชอบโครงการจัดทํา
ไวแลว หรืออาจเปนขอมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด 
(measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพืน้ท่ีจากผูมีสวนเกี่ยวของ เจาหนาท่ีบุคลากร
ของเทศบาลตําบลปวเปนขอมูลท่ีมีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความตองการ ซึ่งศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถ
วัดได 

  4.3  กําหนดเคร่ืองมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลปวกําหนดเครื่องมือท่ีใชใน
การติดตามและประเมินผลดังนี ้
  1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล เพื่อดู
ระดับการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตางๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใชเครื่องมือใดใน
การทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถ่ิน เชน การทดสอบและการวัดโครงการ
กอสรางถนนลาดยางชนิดแอลฟลทติกคอนกรีต เสนหนองตะกูหมูท่ี 7(จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) โครงการจัด
งานประเพณีวันลอยกระทงประจําป(จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร)โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถ่ิน(จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร)เปนตน 
  2. การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเด่ียว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปนการยืนยัน
วา ผูมีสวนเกี่ยวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเกี่ยวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการสัมภาษณถูกแบง
ออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใชแบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ 
(informal interview) ซึ่งคลายๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง ไมเครงครัดในข้ันตอน 
   3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปวใช
การสังเกตเพื่อเฝาดูวากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลปวมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการ
สังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตท่ี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับประชาชาชนในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมรวมกัน
(2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เปน
การสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในเทศบาลตําบลปว 
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  4. การสํารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การสํารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู  ทัศนคติความ
พึงพอใจ ความจําเปน ความตองการของประชาชนในเทศบาลตําบลปวคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลปวจะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไวเปนหลักฐาน 
  5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความจําเปนอยางยิ่งท่ี
จะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารท่ีเกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 
สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงคคาเปาหมายกลยุทธแผนงาน
ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนของเทศบาลตําบลปว 

        4.4  ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนินโครงการ 
รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปนหัวขอไดดังนี้ 
  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินการตาม
โครงการซึ่งจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปและการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ท้ังในปจจุบันและอนาคต 
  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ ท่ีจะ
นําไปจัดทําเปนโครงการเพื่อพัฒนาทองถ่ิน เพื่อนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลท่ีเปนจริง ทําใหไดรับความเช่ือถือและการ
ยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบโครงการ มี
ความสํานึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ขอมูลใหเปน
ปจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย ส่ังการ ผูบริหารทองถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ของเทศบาล
ตําบลปวสามารถวินิจฉัย ส่ังการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาพความเปน
จริงและตามอํานาจหนาท่ีนอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ สําหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ี
จะเกิดข้ึนได  
  7. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตําบลปวแตละคน แตละสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ มีความ
สอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายของเทศบาลตําบลปวเกิดความสําเร็จตาม
เปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม งาน
ตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปว 
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สวนที่ 2 

วิสัยทศัน ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

1 วิสัยทัศน 
เมืองปวสะอาดปลอดภัย   สืบสานวัฒนธรรม   การศึกษากาวหนา   พัฒนาคุณภาพชีวิต 

นําชุมชนสูความมั่นคง   มั่งค่ังและยั่งยืน    ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                
 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลปว 
1.  ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  
2.  ดานการเกษตร เศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
3.  ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
4.  ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
5.  ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
6.  ดานการบริหารจัดการและการบริการ 

 
3. เปาประสงค 

1. ระบบโครงสรางพื้นฐานดี เสนทางคมนาคมไดมาตรฐาน  ส่ิงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ัวถึง 
มุงสูเมืองนาอยู 

2. ชุมชนมีความเจริญทางดานเศรษฐกิจ ประชาชนมีอาชีพและรายได  เสริมสรางความเปนอยูของ
ประชาชนดีข้ึนอยางสมดุล   

3. พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา สุขอนามัย และความปลอดภัยของประชาชน
และเสริมสรางศักยภาพในการแกไขปญหาอยางยั่งยืน 

4. อนุรักษ บํารุงรักษา และฟนฟูความหลากหลายดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา 
ทองถ่ิน ใหมีการสืบสานคงอยูตอไป 

5. บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
6. องคกรมีการบริหารจัดการและการบริการท่ีดี และทันตอการเปล่ียน แปลงของสังคมโลก 

 

4. ตัวช้ีวัด 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 จํานวนของถนนและรางระบายน้ําท่ีเพิ่มข้ึน 
1.2 จํานวนของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีเพิ่มข้ึน 
1.3 จํานวนของการจัดวางระบบผังเมืองชุมชน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร เศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
2.1 จํานวนของแหลงน้ําท่ีเพิ่มข้ึน 
2.2 จํานวนของโครงการสงเสริมอาชีพท่ีเพิ่มข้ึน 
2.3 จํานวนของแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการพัฒนา 
2.4 รอยละของนักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึน 
2.5 จํานวนของเสนทางคมนาคมท่ีเพิ่มข้ึน 
2.6 จํานวนของโครงการดานการเกษตรและเศรษฐกจิพอเพียงท่ีเพิ่มข้ึน 
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3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
 3.1 รอยละของงบประมาณดานการศึกษาท่ีเพิ่มข้ึน 
3.2 รอยละของสถิติผูมีปญหาดานสุขภาพท่ีลดลง 
3.3 รอยละของคนท่ีไดรับสวัสดิการจากภาครัฐท่ีเพิ่มข้ึน 
3.4 รอยละของประชาชนท่ีอานเขียนภาษาไทยและคิดเลขอยางงายไดท่ีเพิ่มข้ึน 
3.5 รอยละของเด็กท่ีมีภาวะโภชนาการตามมาตรฐาน 
3.6 รอยละของผูเกี่ยวของกับยาเสพติดท่ีลดลง 
3.7 รอยละของคนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรม สาธารณะเพื่อประโยชนของชุมชนท่ีเพิ่มข้ึน 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
4.1 จํานวนครั้งท่ีมีการจัดงานอยางตอเนื่อง 
4.2 จํานวนของแหลงโบราณสถานท่ีไดรับการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.1 จํานวนของคนท่ีผานการฝกอบรมท่ีเพิ่มข้ึน 
5.2 จํานวนครั้งท่ีมีการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
5.3 รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีลดลง 
5.4 จํานวนของโครงการดานการปองกนัภัยทางธรรมชาติ 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการบริการ 
6.1 จํานวนของภารกิจท่ีมีการบูรณาการกับหนวยงานอื่น 
6.2 จํานวนของบุคลากรท่ีไดเขารับการฝกอบรมท่ีเพิ่มข้ึน 
6.3 จํานวนของกลุมหรือองคกรท่ีมีการบริหารอยางมีระบบท่ีเพิ่มข้ึน 
6.4 จํานวนครั้งของการจัดหาวัสดุครุภัณฑและเครื่องจักรกล 
6.5 จํานวนโครงการดานการเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

5. คาเปาหมาย 
  1. จํานวนของส่ิงกอสรางดานโครงสรางพืน้ฐานท่ีไดมาตรฐานเพิ่มข้ึน    

2. จํานวนของรายไดของประชาชนตอคนตอปท่ีเพิ่มข้ึน 
3. รอยละของประชาชนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเพิ่มข้ึน  
4. จํานวนครั้งของการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีตอปอยางตอเนื่อง   
5. รอยละของปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมถูกทําลายท่ีลดลง  
6. รอยละของความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคกรโดยรวมท่ีเพิ่มข้ึน    

 

6. กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร 1.  ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  
กลยุทธ  1.1 พัฒนา ปรับปรุง เสนทางคมนาคมใหไดมาตรฐาน คลอบคลุมและท่ัวถึง 

1.2 พัฒนา ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการใหเพียงพอและท่ัวถึง 
   1.3 สนับสนุนการพัฒนาระบบผังเมืองชุมชน  

ยุทธศาสตร 2.  ดานการเกษตร เศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
กลยุทธ  2.1 จัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

   2.2 สงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
   2.3 พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีทองเท่ียว 
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   2.4 พัฒนาบริการและประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 
2.5 พัฒนา ปรับปรุง เสนทางคมนาคมสูแหลงทองเท่ียวและเสนทางขนถายผลผลิต 

   2.6 สงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรปลอดภัย 

ยุทธศาสตร 3.  ดานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
กลยุทธ  3.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

   3.2 สงเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข 
   3.3 สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ นันทนาการและการกีฬา 

3.4 สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาใหมีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม 
   3.5 สนับสนุนโภชนาการแกเด็กนักเรียนกอนปฐมวัยและประถมศึกษา 
   3.6 สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
   3.7 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน 
   3.8 สนับสนุนการสรางความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน 

ยุทธศาสตร 4.  ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
กลยุทธ  4.1 อนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

   4.2 พัฒนาแหลงวัฒนธรรม ศิลปะ และโบราณสถาน 

ยุทธศาสตร 5.  ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กลยุทธ  5.1 สงเสริม สนับสนุนและสรางจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   5.2 สงเสริม สนับสนุนการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   5.3 สนับสนุนและพัฒนาการจัดระบบบําบัดน้ําเสีย การกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
   5.4 สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหาภัยธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร 6.  ดานการบริหารจัดการและการบริการ 
กลยุทธ  6.1 สนับสนุนการประสานงานและบูรณาการพัฒนารวมกับหนวยงานอื่น 

   6.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและองคกรใหทันตอการเปล่ียนแปลง 
   6.3 สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขององคกร ชุมชน 
   6.4 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และเครื่องจักรกลท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
   6.5 สนับสนุนและพัฒนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย        
          

7. จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาล 
เทศบาลตําบลปวถือเปนชุมชนเมืองของอําเภอปว ซึ่งเปนศูนยกลางของการคมนาคมขนสง เปนศูนย

รวมของสวนราชการ สถาบันการศึกษา  สถาบันการเงิน สถานประกอบการ แหลงการพาณิชย การลงทุน รวมถึงเปน
ศุนยกลางของการจัดงานประเพณีตางๆ จึงมีความพรอมและเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ โดยกําหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตรท่ีสําคัญไว  6 ประการ ดังนี้ 
  1. เปนเมืองนาอยู สะอาดสวยงาม มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีไดมาตรฐาน 
  2. เปนศูนยกลางเศรษฐกิจ การพาณิชย การลงทุน และเปนเมืองแหงการทองเท่ียว 

 3. เปนศูนยกลางการศึกษา การสาธารณสุข และการจัดบริการสาธารณะตางๆ เตรียมพรอมสู 
ประชาคมอาเซียน 
  4. เปนศูนยกลางทางศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท่ีคงไวซึ่งความหลากหลายท่ีทรงคุณคา 
  5. เปนเมืองท่ีมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบและยั่งยืน 
  6. เปนเมืองท่ีมีการบริหารจัดการอยางมีสวนรวมจากทุกภาคสวนตามหลักธรรมาภิบาล 
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8. แผนงาน 
 1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 3. แผนงานการศึกษา 
 4. แผนงานสังคมสงเคราะห 
 5. แผนงานสังคมสงเคราะห 
 6. แผนงานเคหะและชุมชน 
 7. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 10. แผนงานการเกษตร 
 11. แผนงานการพาณิชย 
 12. แผนงานงบกลาง 
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สวนที่ 3 

การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

  เทศบาลตําบลปว ไดดําเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปว ประจําป 
งบประมาณ 2562 โดยเก็บขอมูลการดําเนินงานตามโครงการ ของทุกภาคสวนราชการ ท้ังขอมูลในเชิงปริมาณและ
เอกสารการรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร และไดนํามาสรุปเปนภาพรวมของการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลปว ดังนี ้

 

แบบท่ี  1  แบบกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถ่ิน 
 คําช้ีแจง : แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะทํา
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
 

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เทศบาลตําบลปว  อําเภอปว  จังหวัดนาน 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การ
ดําเนินงาน 

ไมมี 
การ

ดําเนินงาน 

สวนท่ี  1  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   
1.มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพือ่จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
3.มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   
4.มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    
6.มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

  

สวนท่ี  2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถ่ิน   
7.มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   
8.มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
9.มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถ่ิน   
10.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับศักยภาพของ
ทองถ่ิน 

  

11.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัด 

  

12.มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื   
13.มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   
14.มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16.มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
17.มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
18.มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม   



 

แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

คําช้ีแจง : แบบท่ี 2 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผนพฒันาทองถ่ินส่ีป โดย
กําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธนัวาคมของทุกป  

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
1. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เทศบาลตําบลปว  อําเภอปว  จังหวัดนาน 

2. รายงานผลการดําเนินงาน  (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562) 

สวนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลปว 
3. จํานวนโครงการและงบประมาณ 

 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 167 284,854,800 122 160,088,000 96 131,516,000 97 126,680,400 482 703,139,200 

2. ดานการเกษตร เศรษฐกิจ 
และการทองเท่ียว 

56 33,815,000 45 10,515,000 46 11,510,000 47 12,970,000 194 68,810,000 

3. ดานการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย 

142 132,478,960 97 46,794,500 96 46,999,500 96 46,704,500 431 272,977,460 

4. ดานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูปญญาทองถ่ิน 

25 4,605,000 29 4,505,000 28 3,605,000 28 3,605,000 110 16,320,000 

5. ดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

37 36,790,000 28 369,618,000 30 43,210,000 22 6,960,000 117 456,578,000 

6. ดานการบริหารจัดการและ
การบริการ 

56 84,605,000 38 42,580,000 38 42,580,000 38 42,580,000 170 212,345,000 

รวม 483 577,148,760 359 634,100,500 334 279,420,500 328 239,499,900 1,504 1,730,169,660 
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4. การเบิกจายงบประมาณ ป 2562   
แสดงงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  2562  แยกตามยุทธศาสตรไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร 
งบปกติ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1.ดานการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน 4,104,927.90 62.81 2,430,000 37.19 6,534,927.90 100 

2.ดานการเกษตร เศรษฐกิจและการทองเท่ียว 30,000 100 - - 30,000 100 

3.ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 35,111,755 100 - - 35,111,755 100 

4.ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 428,500 100 - - 428,500 100 

5.ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 150,000 - - - 150,000 100 

6.ดานการบริหารจัดการและการบริการ 663,412.25 100 - - 663,412.25 100 

รวม 40,488,595.15 94.33 2,430,000 5.67 42,918,595.15 100 
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5. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  ประจําป 2562 
 

 จํานวนโครงการท่ี 
ไมไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ี 
อยูระหวางดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการแลวเสร็จ 

จํานวนโครงการ
ท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน  รอยละ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 5 26.32 2 10.53 12 63.15 19 100 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการเกษตร เศรษฐกิจและการทองเท่ียว 2 66.67 - - 1 33.33 3 100 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 7 23.34 - - 23 76.66 30 100 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 1 16.67 -  5 83.33 6 100 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม - - -  2 100 2 100 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการบริหารจัดการและการบริการ 3 15.79 -  16 84.21 19 100 

รวม 18 22.78 2 2.53 59 74.69 79 100 
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 5.1 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลปว  

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

รายจายประจําป 
งบประมาณ 

ท่ีใชจริง 
ผลการดําเนินงาน หนวยงานดําเนินการ 

1 ปรับปรุงอาคารศูนยทองเท่ียวเทศบาลตําบลปว 100,000  - ไมไดดําเนินการ กองวิชาการฯ 

2 ปรับปรุง  ตอเติมอาคาร  สํานักงานเทศบาล
ตําบลปว(อาคารกองสาธารณสุขฯ) 

107,000  - ไมไดดําเนินการ กองสาธารณสุขฯ 

3 ปรับปรุง ตอเติมอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลปว  

228,000  - ไมไดดําเนินการ กองการศึกษา 

4 ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะ (อางเก็บน้ํา รศ.
200 ป) 

200,000 200,000 การขุดดินกวางเฉล่ีย 7.00 ม. ยาว 180 ม.  
สูงเฉล่ีย 3.00 ม.หรือมีพื้นท่ีรวมไมนอยกวา 
3,780 ตร.ม. 

กองชาง 

5 กอสรางเมรุเผาศพ บานขอน 700,000  - อยูระหวางดําเนินการ กองชาง 

6 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู แบบมีฝาปด
บานปรางค  

358,000 358,000 ขนาดปากกวาง 0.50 ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. 
หนา 0.10 ม. ยาว 120.00 ม. 

กองชาง 

7 กอสรางดาดลําเหมือง คสล.บานรอง  350,000 347,000 ขนาดปากกวาง 2.50 ม. ลึกเฉล่ีย 1.30 ม. 
หนา0.10 ม.  ยาว 54.00 ม. 

กองชาง 

8 กอสรางถนน คสล. บานปาลาน 350,000 350,000 ขนาดผิวจราจรกวาง    6.00 ม. ยาว 
91.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีรวมไม
นอยกวา 546 ตร.ม. 

กองชาง 

9 วางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก คสล. บาน
ปรางคพัฒนา 1 

350,000  - อยูระหวางดําเนินการ กองชาง 
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ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับการอนุมัติ 
งบประมาณ 

ท่ีใชจริง 
ผลการดําเนินงาน หนวยงานดําเนินการ 

10 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู แบบมีฝาปด
บานตนแหลง 

326,500 326,500 ขนาดปากกวาง 0.50 ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. 
หนา 0.10 ม. ยาว 100.00 ม. 

กองชาง 

11 กอสรางถนน คสล. บานปาหัด 350,000 350,000 (1) ขนาดผิวจราจรกวาง    4.00 ม. ยาว 
60.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีรวมไม
นอยกวา 240.00 ตร.ม. 
(2) ขนาดผิวจราจรกวาง   5.00 ม. ยาว 
33.00 ม.    หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีรวม
ไมนอยกวา 165.00 ตร.ม. 
(3) ขนาดผิดจราจรกวาง   4.00 ม. ยาว 
24.00 ม.    หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีรวม
ไมนอยกวา 96.00 ตร.ม. 

กองชาง 

12 กอสรางถนน คสล. บานแกมราษฏรพัฒนา 350,000 350,000 ขนาดผิวจราจรกวาง       4.00 ม. ยาว 
150.00 ม. หนา0.15 ม.หรือมีพื้นท่ีรวมไม
นอยกวา 600.00 ตร.ม. 

กองชาง 

13 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู แบบมีฝาปด
บานแกม 

350,000 350,000 ขนาดปากกวาง 0.50 ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. 
หนา  0.10 ม. ยาว 110.00 ม. 

กองชาง 

14 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค  อําเภอปว            349,929 
 

349,890 
 

37,651 

 348,954.34 
 

348,155.28 
 

35,318.28 

(1) ขยายเขตไฟฟา สายบาน  ไรรวงทองถึง
บานน้ําฮาว  
(2) ขยายเขตไฟฟา สายบานปรางคพัฒนา 
2 ถึงบานจูน 
(3) ขยายเขตไฟฟา ซอยนายพงศสุวัฒน 
วิทยา บานตนแหลง 

การไฟฟาสวนภูมิภาค 
อ.ปว 
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ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับการอนุมัติ 
งบประมาณ 

ท่ีใชจริง 
ผลการดําเนินงาน หนวยงานดําเนินการ 

15 อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคสาขา        
อําเภอทาวังผา (ขยายเขตประปาบานสวนดอก) 

350,000 350,000 ขยายเขตจําหนายน้ําประปา งานวางทอ
ขยายเขตจําหนายน้ํา หนาวัดบานสวนดอก 

   การประปาสวนภูมิภาค  
อ.ทาวังผา 

16 จัดวางระบบผังเมืองชุมชน 10,000  - ไมไดดําเนินการ กองชาง 
17 คาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน 

นิติบุคคลหรือบุคคลภายนนอก 
100,000 45,000 เพื่อจายเปนคาจางออกแบบคาควบคุมงานท่ี

จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งส่ิงกอสราง 

กองชาง 

18 กอสรางโครงหลังคาทางเดินหนา 320,000  - ไมไดดําเนินการ กองการศึกษา 
19 กอสรางสะพาน คสล. บานนาปาน 350,000 346,000 (1)กอสรางตอเติมสะพานเกาโดยขยายผิวจราจร

กวางดานละ 0.50 ม. ยาว 6.50 ม.พรอมขอบคัน 
ราวเหล็กกันตกสูง 0.90 ม. 
(2)กอสรางดาดกันตลิ่ง พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 
44.00 ตร.ม. 
(3)กอสรางรางระบายนํ้าคสล. รปูตัวยู แบบมีฝา
ปด ปากกวาง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หนา 
0.10 ม.  ยาว 60 ม. 

กองชาง 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2. ดานการเกษตร เศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

 

1 สนับสนุนและสงเสริมการบริหารจัดการการ
ทองเท่ียว (การจัดทําแผนแมบท อําเภอปว เพื่อ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางย่ังยืน) 

30,000 30,000 1 ครั้ง กองวิชาการฯ 

2 อันเนื่องมาจากพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

200,000  - ไมไดดําเนินการ กองการศึกษา 

3 สนับสนุนและพัฒนาอาชีพ 30,000  - ไมไดดําเนินการ กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 3. ดานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับการอนุมัติ 
งบประมาณ 

ท่ีใชจริง 
ผลการดําเนินงาน หนวยงานดําเนินการ 

1 รณรงคตอตานการทุจริตคอรัปช่ัน 5,000 1,669 1 ครั้ง สํานักปลัด 

2 อบรมดานคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร
เทศบาลตําบลปว 

20,000 20,000 1 ครั้ง สํานักปลัด 

3 จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 10,000 6,500 1 ครั้ง กองวิชาการฯ 

4 นําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 350,000 300,000 1 ครั้ง กองคลัง 

5 ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนารายได 50,000 101,782 12 ครั้ง กองคลัง 

6 สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 5,000  - ไมไดดําเนินการ กองการศึกษา 

7 การรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลปว  

5,000 5,000 1 ครั้ง กองวิชาการฯ 

8 สนับสนุนการสรางความปลอดภัยบนทองถนน 25,000 55,000 2 ครั้ง สํานักปลัด 

9 อบรมเยาวชนรวมใจตานภัยยาเสพติดโลก 10,000 10,000 1 ครั้ง สํานักปลัด 

10 แขงขันกีฬานักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 30,000 26,070 1 ครั้ง กองการศึกษา 

11 วันแมแหงชาติ 10,000  - 1 ครั้ง กองการศึกษา 

12 จัดงานวันลอยกระทง 5,000 4,900 1 ครั้ง กองการศึกษา 

13 ประชุมผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลปว 

8,000  - ไมไดดําเนินการ กองการศึกษา 

14 สนับสนุนกิจกรรมดานการศึกษา 1,528,380 1,487,550 12 ครั้ง กองการศึกษา 

 
 18 



 
 
 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับการอนุมัติ 
งบประมาณ 

ท่ีใชจริง 
ผลการดําเนินงาน หนวยงานดําเนินการ 

15 คาอาหารเสริม (นม) 3,820,903 3,820,899 12 ครั้ง กองการศึกษา 

16 คาอาหารกลางวัน (6 ร.ร.) 7,136,000 7,136,000 12 ครั้ง กองการศึกษา 

17 คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปว 1,029,000 938,370 12 ครั้ง กองการศึกษา 

18 วันเด็กแหงชาติ 30,000 40,980 1 ครั้ง กองการศึกษา 
19 หมูบานสะอาดปราศจากโรคไขเลือดออก 150,000  - ไมไดดําเนินการ กองสาธารณสุขฯ 

20 การปองกนัและควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล 10,000  - ไมไดดําเนินการ กองสาธารณสุขฯ 

21 พัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานกูชีพกูภัย 30,000  - ไมไดดําเนินการ กองสาธารณสุขฯ 

22 รณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 40,000 37,335 1 ครั้ง กองสาธารณสุขฯ 

23 พระราชดําริดานสาธารณสุข(อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบานในเขตเทศบาลตําบลปว) 

260,000 260,000 1 ครั้ง กองสาธารณสุขฯ 

24 แขงขันกีฬาเปตอง ผูสูงอายุเทศบาลตําบลปว 60,000 59,500 1 ครั้ง กองการศึกษา 

25 แขงขันฟุตบอลมวลชนอําเภอปวคัพ 10,000  - ไมไดดําเนินการ กองการศึกษา 

26 ตลาดนาซื้อ 10,000  - ไมไดดําเนินการ กองสาธารณสุขฯ 
27 อาหารปลอดภัยใสใจผูบริโภค 10,000 6,800 1 ครั้ง กองสาธารณสุขฯ 
28 เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 15,796,800 15,865,700 12 ครั้ง กองการศึกษา 
29 เบ้ียยังชีพคนพิการ 5,366,400 4,827,200 12 ครั้ง กองการศึกษา 
30 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 102,000 100,500 12 ครั้ง กองการศึกษา 

31 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV  

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 30,700 1 ครั้ง กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 4. ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูปญญาทองถ่ิน 
 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับการอนุมัติ 
งบประมาณ 

ท่ีใชจริง 
ผลการดําเนินงาน หนวยงานดําเนินการ 

1 จัดงานวัฒนธรรมประเพณีและงานรัฐพิธ ี
อําเภอปว 

30,000 30,000 5 ครั้ง สํานักปลัด 

2 สงเสริมประชาสัมพันธขาวสารเทศบาล 18,000 18,000 12 ครั้ง กองวิชาการฯ 

3 จัดงานวันสําคัญสถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย 

30,000 330,500 5 ครั้ง สํานักปลัด 

4 ของดีเมืองปวและเทศกาลโลก ของกวาง "นักสู
แหงขุนเขา" 

30,000  - ไมไดดําเนินการ กองการศึกษา 

5 ประเพณีสงกรานต 30,000 30,000 1 ครั้ง กองการศึกษา 

6 สงเสริมประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 20,000 20,000 1 ครั้ง กองการศึกษา 

 

   
ยุทธศาสตรท่ี 5. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 1 การจัดการและแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน 100,000 100,000 1 ครั้ง กองสาธารณสุขฯ 

2 สนับสนุนการจัดการส่ิงแวดลอมในชุมชน 50,000 50,000 1 ครั้ง กองสาธารณสุขฯ 
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ยุทธศาสตรท่ี 6. ดานบริหารจัดการและการบริการ 
 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับการอนุมัติ 
งบประมาณ 

ท่ีใชจริง 
ผลการดําเนินงาน หนวยงานดําเนินการ 

1 เลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ิน เทศบาลตําบลปว 500,000  - ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

2 จัดการประชุมภาครัฐ ภาคประชาชน รวมใจ  
จิบกาแฟ แลเมืองปว 

10,000 4,800 1 ครั้ง สํานักปลัด 

3 เตรียมการรับเสด็จฯ 30,000 64,000 1 ครั้ง สํานักปลัด 

4 สนับสนุนโครงการตามพระราชดําริฯ 5,000  - ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

5 สนับสนุนการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย 50,000 142,362.25 12 ครั้ง สํานักปลัด 

6 ซอมแผนปองกันภัยฝายพลเรือน 10,000  - ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

7 จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร 79,000 79,000 จํานวน 1 เครื่อง สํานักปลัด 

8 จัดซื้อโตะพับสวิงขาพลาสติก 20,000 20,000 จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท สํานักปลัด 

9 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 16,000 16,000 จํานวน 1 เครื่อง กองวิชาการฯ 

10 จัดซื้อตูเหล็ก แบบบานกระจกเล่ือน 4,300 4,300 จํานวน 1 เครื่อง กองคลัง 

11 จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน 5,500 5,500 จํานวน 1 ตู กองคลัง 

12 จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก 7,900 7,900 จํานวน 1 ตู กองคลัง 

13 จัดซื้อกระจกเงาสะทอน 80,000 80,000 จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 8,000 บาท สํานักปลัด 

 
 

21 



 
  
 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับการอนุมัติ 
งบประมาณ 

ท่ีใชจริง 
ผลการดําเนินงาน หนวยงานดําเนินการ 

14 จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด (cctv) 200,000 192,000 จํานวน 6 ตัว ตัวละ 33,000 บาท 
 

สํานักปลัด 

15 จัดซื้อแบริเออ   (แทนกั้นจราจร) 35,000 35,000 จํานวน 7 ตัว ตัวละ 5,000 บาท สํานักปลัด 

16 จัดซื้อตูเหล็ก  ขนาด 2 บาน 5,500 5,500 จํานวน 1 ตู กองสาธารณสุขฯ 

17 จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน 5,500 5,000 จํานวน 1 ตู กองการศึกษา 

18 จัดซื้อเทปวัดระยะ 4,500 2,050 จํานวน 1 ตลับ กองชาง 

19 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  
 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 2,400,000 ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไม
ตํ่ากวา 6,000 ซีซี หรือมีเครื่องยนตสูงสุด
ไมตํ่ากวา 170 กิโลวัตต  (แบบอัดทาย) 

กองสาธารณสุขฯ 
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สวนท่ี 4 
ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตอง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  หมวด 6  ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินส่ี
ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 5797 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 
2559  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 

 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตอง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  หมวด 6  ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินส่ี
ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 5797 ลงวันท่ี 10 
ตุลาคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  
 

  เพื่อใหการประเมินคุณภาพแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลปวเปนไปดวยความถูกตองและมี

ประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังกลาว จึงไดดําเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมิน

คุณภาพฯ โดยมีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปว  วันท่ี 31 เดือน

ตุลาคม  พ.ศ. 2559  ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลปว โดยสรปุผลการประเมินมีรายละเอียด  ดังนี ้
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1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.
2561-2564) เทศบาลตําบลปว 

 

 
ผลการใหคะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2559 เมื่อ
วันท่ี  31   เดือนตุลาคม   พ.ศ.2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1. สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 18.80 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 14.10 

3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 61.20 

   3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (10) 9.50 

   3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  (10) 9.50 

   3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  (10) 9.50 

   3.4 วิสัยทัศน (5) 4.90 

   3.5 กลยุทธ  (5) 4. 90 

   3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ  (5) 4.40 

   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร  (5) 4.70 

   3.8 แผนงาน  (5) 4.80 

   3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  (5) 4.50 

   3.10 ผลผลิต/โครงการ  (5) 4.50 

รวมคะแนน 100 94.00 
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แนวทางเบือ้งตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลปว 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

1.ขอมูลสภาพท่ัวไป

และขอมูลพื้นฐาน

ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ท่ีต้ังของหมูบาน/ชุมชน/

ตําบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 

ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/

การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 

20 

(3) 

 

18.80 

2.80 

(2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ

ปกครอง  การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับ

จํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 

 

1.90 

(3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข  

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 

(2) 

 

2 

(4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง 

การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2) 

 

1.80 

(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง 

การปศุสัตว  การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การ

พาณิชย/กลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน 

(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

(2) 

 

1.70 

(6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือ

ศาสนา ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน 

สินคาพื้นเมือง และของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 

 

2 

(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา 

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 

 

1.90 

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

หรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2) 1.90 

(9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ

ดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด 

รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวม

แกปญหา ปรึกษาหารือแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อแกปญหาสําหรับ

การพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

(3) 

 

2.80 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

2 .การวิเคราะห

สภาวการณและ

ศักยภาพ 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

และ Thailand 4.0 

15 

(2) 

 

14.10 

1.9 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ

บังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนา

ทองถ่ิน 

(1) 1 

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 

สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด 

เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

(2) 

 

1.80 

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ

สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ

กลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(2) 

 

2 

(5) การวิเคราะหส่ิงแวดลอม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง

ภูมิศาสตร กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ

ส่ิงแวดลอมและการพัฒนา 

(2) 

 

1.80 

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา

ในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวย

เทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-

Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity 

(โอกาส) และT-Threat(อุปสรรค) 

(2) 

 

1.70 

(7) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพื้นท่ี 

มีการนําเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหาหรือสมมติฐานของ

ปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือวิธีการแกไขปญหา การ

กําหนดวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหา 

(2) 

 

1.90 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

2. การวิเคราะห

สภาวการณและ

ศักยภาพ (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

(8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการ

เบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เชน 

สรุปสถานการณการพัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจาย

งบประมาณการประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติใน

เชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาทองถ่ิน

ในเชิงคุณภาพ 

(1) 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

(9) ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561-

2564  เชน ผลท่ีไดรับ/ผลท่ีสําคัญ ผลกระทบ และสรุปปญหา

อุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

(1) 1 

3. ยุทธศาสตร 

3.1 ยุทธศาสตรของ 

องคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมของทองถ่ิน 

ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรขององคกรปกครอง สวนทองถ่ินและเช่ือมโยงหลัก

ประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติและ Thailand 4.0 

65 

(10) 

 

61.20 

9.50 

3.2 ยุทธศาสตรของ 

องคกรปกครองสวน 

ทองถ่ินในเขตจังหวัด 

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม

ของทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติและThailand 4.0 

(10) 

 

9.50 

3.3 ยุทธศาสตร

จังหวัด 

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ

บริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบาย

รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ  20 ป  และ 

Thailand 4.0 

(10) 

 

9.50 

3.4 วิสัยทัศน วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวน

ทอง ถ่ินตองการจะเปนหรือบรรลุ ถึงอนาคตอยางชัดเจน 

สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสัมพันธกับโครงการพัฒนา

ทองถ่ิน 

(5) 

 

4.90 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีตองทําตามอํานาจ

หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุ

วิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ีจะดําเนินการ

ใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(5) 

 

4.90 

3.6 เปาประสงคของ

แตละประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ

สนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีชัดเจน 

(5) 

 

4.40 

 

3.7 จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร 

(Positioning) 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อใหบรรลุ

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพ

ของพื้นท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5) 

 

4.70 

3.8 แผนงาน 

 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนด

จุดมุ งหมายในเรื่ อ ง ใดเรื่ องหนึ่ งหรือแผนงาน ท่ี เกิดจาก

เปาประสงค ตัวช้ีวัดคาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตร

และยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน 

นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป 

โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกลาว 

(5) 

 

4.80 

3.9 ความเ ช่ือมโยง

ของยุทธศาสตรใน 

ภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/

โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/

แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและ

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5) 

 

4.50 

3.10 ผลผลิต/

โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปนโครงการท่ีเปนชุด 

กลุมหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพื่อ

นําไปสูการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนา

ทองถ่ินส่ีปอยางถูกตองและครบถวน 

(5) 

 

4.50 

รวมคะแนน 100 100 94.10 
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2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.
2561-2564) เทศบาลตําบลปว 

  

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา  10 9.40 

2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8.85 

3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9.20 

4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 9.10 

5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย  60 56.60 

   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ  (5) 4.80 

   5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  (5) 4.80 

   5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการต้ังงบประมาณ

ไดถูกตอง  

(5) 4.70 

   5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  (5) 4.70 

   5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(5) 4.80 

   5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  (5) 4.40 

   5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  (5) 4.60 

   5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง 

มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 4.90 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  (5) 4.60 

   5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 4.70 

   5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาด

วาจะไดรับ  

(5) 4.80 

   5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงค  (5) 4.80 

รวมคะแนน 100 93.15 

 
ผลการใหคะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2559 เมื่อ
วันท่ี  31   เดือนตุลาคม   พ.ศ.2559 
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แนวทางเบือ้งตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ 
ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลปว 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

1.การสรุป

สถานการณ 

การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis / Demand 

(Demand Analysis) / Global Demand และ Trend ปจจัยและ

สถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง

ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม) 

10 

 

9.40 

2. การประเมินผล

การนําแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ปไปปฏบิัติ

ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนนํามาใชวัดผลในเชิง

ปริมาณเชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิต

นั่นเองวาเปนไปตามท่ีต้ังเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการ

จริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมี

จํ านวน เท า ไหร สามารถอธิบายไ ด ตามหลักประ สิทธิภาพ 

(Efficiency) ของการพัฒนา 

ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 

2) วิเคราะหผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี

ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 

 

8.85 

3. การประเมินผล

การนําแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ปไปปฏบิัติ

ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ

นําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน

ตางๆ ท่ีดําเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชน

หรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพึงพอใจ

หรือไม ส่ิงของ วัสดุครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือ

ลักษณะถูกตอง คงทน ถาวรสามารถใชการไดตามวัตถุประสงค

หรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการ

ปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติ

ราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ

เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

2) วิเคราะหผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี

ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 

 

9.20 
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คะแนน

เต็ม 

คะแนน
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4. แผนงานและ 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงานงานท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสู

การจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand 

(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูร

ณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพื้นท่ี

ติดตอกัน 

2) วิเคราะหแผนงาน งานท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการ

แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตร

และแหลงน้ํา) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10 

 

9.10 

5. โครงการพัฒนา 

5.1 ความชัดเจนของ

ช่ือโครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนา

บรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ช่ือ

โครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวา

จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 

(5) 

 

56.60 

4.80 

 

5.2กําหนด

วัตถุประสงค 

สอดคลองกับโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด

วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ

หลักการและ เห ตุผล วิ ธี การ ดําเนินง านต องสอดคล องกับ

วัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 

 

4.80 

5.3 เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

มีความชัดเจนนําไปสู

การต้ังงบประมาณได

ถูกตอง 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมาย

ตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มี

ผลผลิตอยางไรกลุมเปาหมาย พื้นท่ีดําเนินงาน และระยะเวลา

ดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวง

เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หาก

กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมาย

หลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5) 4.70 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

5.4 โครงการมีความ 

สอดคลองกับแผน 

ยุทธศาสตร 20 ป 

 โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสรางความสามารถ

ในการแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การ

สรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสราง

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (6) การปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความ

มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 

 

4.70 

5.5 เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

มีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใต

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป(4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 

(5) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 

ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทาง

การพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพน

กับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม

ชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) 

การลดความเหล่ือมลาทางสังคม (4)การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาค

และความเปนเมือง (5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

และสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (6) การบริหารราชการ

แผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 

 

4.80 

5.6 โครงการมีความ 

สอดคลองกับ 

Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปล่ียนโครงสราง

เศรษฐกิจไปสู Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือน

ดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน (1) เปล่ียนจากการผลิตสินคา 

โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือน

ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยี 

ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (3) เปล่ียนจากการเนนภาคการ

ผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็ม

ดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค  นวัตกรรม วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิง

เปรียบเทียบ เชน ดานเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 

วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4.40 
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เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

5.7 โครงการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ

แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาทองถ่ิน

เสมือนหนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวน

ใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตอง

เปนโครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ี

ไดกําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

(5) 

 

4.60 

5.8 โครงการแกไข

ปญหาความยากจน

หรือการเสริมสรางให

ประเทศชาติ มั่นคง มั่ง

ค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลัก

ประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน

ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได

เปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ

ท่ีจะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว 

ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง

ทองถ่ิน(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP) 

(5) 

 

4.90 

5.9 งบประมาณ มี

ความสอดคลองกับ

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการใน

การจัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความ

มีประ สิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 

(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity)  (5) ความโปรงใส 

(Transparency) 

(5) 

 

4.60 

5.10 มีการประมาณ

การราคาถูกตองตาม

หลัก 

 

วิธีการงบประมาณ  การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองให

สอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของ

ราคากลาง ราคากลางทองถ่ินมีความโปรงใสในการกําหนดราคาและ

ตรวจสอบไดในเชิงประจักษมีความคลาดเคล่ือนไมมากกวาหรือไมตํ่า

กวารอยละหาของการนําไปต้ังงบประมาณรายจายในขอบัญญัติญัติ/

เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 

 

4.70 

5.11 มีการกําหนด

ตัวช้ีวัด ( KPI) และ 

สอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

และผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 

KPI) ท่ีสามารถวัดได  (measurable) ใชบอกประสิทธิผล 

(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ

กําหนดความพึงพอใจการกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผล

ของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีส่ิงท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5) 

 

4.80 
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5.12 ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

 

ผลท่ีไดรับเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ

พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงค ท่ีต้ังไว การไดผลหรือผลท่ี

เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการ

เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความ

เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ

ประเมินผลระดับของความสําเร็จได (3) ระบุส่ิงท่ีตองการดําเนินงาน

อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (4) 

เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอก

เวลาได 

(5) 

 

4.80 

รวมคะแนน 100 92.10 
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สวนที่ 5 
สรุปผลการดําเนนิการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 

  การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลปว สรุปผลการ
ดําเนินงานประจําป 2562  มีดังนี้  
 

 1.1 โครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลปว (เฉพาะป 2562) 
 

ยุทธศาสตร 
รายละเอียดโครงการ 

 คิดเปนรอยละ จํานวนโครงการ 
ตามแผนฯ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีไดปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 122 12 9.83 
2. ยุทธศาสตรดานการเกษตร เศรษฐกิจ และการทองเท่ียว 45 1 2.22 
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 97 23 23.71 
4. ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูปญญา
ทองถ่ิน 

29 5 17.24 

5 .ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

28 2 7.14 

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการบริการ 38 16 42.10 
รวม 359 59 16.43 

 

 1.2 งบประมาณรายจาย ประจําป 2562 
 

ยุทธศาสตร 
รายละเอียดงบประมาณ 

คิดเปนรอยละ งบประมาณ 
ตามแผนฯ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจายจริง 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 160,088,000 4,104,927.90 2.57 
2. ยุทธศาสตรดานการเกษตร เศรษฐกิจ และการทองเท่ียว 10,515,000 30,000 0.29 
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย 

46,794,500 35,111,755 75.04 

4. ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภู
ปญญาทองถ่ิน 

4,505,000 428,500 9.52 

5 .ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

369,618,000 150,000 0.04 

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการบริการ 42,580,000 663,412.25 1.56 
รวม 634,100,500 40,488,595.15 6.39 

 
 
 
 
 



36 
 

 
 1.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําป 2562 
 

ยุทธศาสตร 
รายละเอียดงบประมาณ 

จํานวนโครงการ งบประมาณ 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 1 30,700 
6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการบริการ 1 2,400,000 

รวม 2 2,430,700 

 
1.4 ปญหาและอปุสรรคในการดําเนินงาน 

  

ปญหาและอุปสรรค 
  1. โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปมีเปนจํานวนมาก แตงบประมาณท่ีไดรับ
จัดสรรมีอยูอยางจํากัด ซึ่งไมเพียงพอตอการรองรับโครงการตามแผน ทําใหไมสามารถสนองตอบตอการแกไขปญหา
และพัฒนาตามแผนท่ีวางไวได  

2. การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางมีความลาชาและไมแนนอน ทําใหไมสามารถดําเนิน 
โครงการตาง ๆ ได ตามหวงระยะเวลาท่ีวางไวตามแผนการดําเนินงานประจําป สงผลกระทบตอการดําเนินโครงการท่ี
ลาชาและไมทันตอการแกไขปญหาความเดือดรอนและประชาชน 

3. ปญหาความตองการของประชาชนในพื้นท่ีสวนใหญยังคงเปนปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน ซึ่ง 
การแกไขตองใชงบประมาณวงเงินท่ีสูง ทําใหเมื่อมีการจัดสรรงบประมาณไปดําเนินการตามความตองการแลวสงผลให
งบประมาณท่ีและนําไปแกไขปญหาและพัฒนาในดานอื่นมีนอยลง  

แนวทางแกไขปญหา 
1. การดําเนินงานของเทศบาลตองประสานและบูรณาการโครงการรวมกับหนวยงานอื่นในพื้นท่ีให 

มากข้ึน เพื่อใหมีงบประมาณไปดําเนินการพัฒนาและแกไขปญหาความตองการของประชาชนใหมากข้ึน 
2. จัดลําดับความเรงดวนของโครงการ รองรับการจัดสรรงบประมาณ และเรงดําเนินโครงการ 

เพื่อมิใหเกิดความลาชาและเสียหายตอประชาชนในพื้นท่ี 
3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดใหมีการสํารวจและรวบรวมปญหาความตองการของประชาชนท่ีมี 

วงเงินงบประมาณสูง นําไปขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากสวนกลาง เพื่อมาดําเนินการแทนการใชงบประมาณปกติ
ของเทศบาล 

1.5 ขอเสนอแนะ   (ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปว) 
  1. ควรใหมีการบูรณาการดําเนินโครงการอยางเปนรูปธรรมใหมากข้ึน โดยเฉพาะดานสงเสริมพัฒนา
อาชีพ เทศบาลควรบูรณาการรวมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอปว ซึ่งมีความพรอมท่ีจะใหการสนับสนุน หรือดาน
การเกษตรกับสํานักงานเกษตรอําเภอปว รวมถึงดานอื่น ๆ ท่ีมีหนวยงานสวนภูมิภาคในพื้นท่ี 
  2. การจัดทําแผนพัฒนาควรใหมีโครงการท่ีเปนการพัฒนาโดยภาพรวม เชน การขยายถนนสายหลัก
เพื่อใหการสัญจรมีความสะดวกและปลอดภัย การปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทางโดยเอาสายไฟหรือสายสัญญาณอื่น ๆ 
ลงใตดิน การพัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอ เปนตน 
  3. จากขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท่ีเคยเสนอแนะในชวงท่ี
ผานมา อยากใหผูเกี่ยวของไดใหความสําคัญและพิจารณานําไปแกไข ขอบกพรองของการจัดทําแผนพัฒนา เพื่อใหการ
จัดทําแผนในครั้งตอๆ ไปเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นท่ีได
อยางแทจริง 



 
 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

รายงานผลการประเมนิผลยทุธศาสตรและโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลปว 

 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลปว  

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปว  ครั้งท่ี 2/2562 วนัท่ี 18 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลปว  ดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

๑.  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๐ 17.80 

๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ 16.30 

๓.  ยุทธศาสตร  ประกอบดวย ๖๐ 51.90 

     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) 8.90 

     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 8.80 

     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 8.90 

     ๓.๔  วิสัยทัศน (๕) 4.30 

     ๓.๕  กลยุทธ (๕) 4.00 

     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 4.00 

     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 4.20 

     ๓.๘  แผนงาน (๕) 4.30 

     ๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 4.40 

รวมคะแนน ๑๐๐ 86.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละประเด็นเปนดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1.ขอมูลสภาพท่ัวไป
และขอมูลพื้นฐานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ท่ีต้ังของหมูบาน/
ชุมชน/ตําบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม 
ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การ
เลือกต้ัง ฯลฯ 

20 
(3) 

 
 
 
 

17.80 
2.50 

(2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง  การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับ
จํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2.00 

(3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห 
ฯลฯ 

(2) 1.90 

(4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคม
ขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2) 1.80 

(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย/กลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

(2) 1.60 

(6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับ
ถือศาสนา ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ภาษาถ่ิน สินคาพื้นเมือง และของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 1.70 

(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 1.80 

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2) 1.80 

 (9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวม
คิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน 
รวมแกปญหา ปรึกษาหารือแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อ
แกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(3) 2.60 

 



 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

๒. การวิเคราะห

สภาวการณและ

ศักยภาพ 

 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(๑) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึง

ความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 

(๕) 

16.30 

4.10 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ

การบังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอ

การพัฒนาทองถ่ิน 

(๓) 2.40 

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 

สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  

เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 

เปนตน 

 (๓) 2.50 

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน 

การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนา

อาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยู

ท่ัวไป เปนตน 

(๓) 2.40 

(๕) การวิเคราะหส่ิงแวดลอม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ 

ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ี

มีผลตอส่ิงแวดลอมและการพัฒนา 

(๓) 2.30 

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ

พัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ

ทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการ

ดําเนินงานไดแก S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness 

(จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat 

(อุปสรรค) 

(๓) 2.70 

๓. ยุทธศาสตร 

๓.๑ ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  สอดคลองกับสภาพสังคม 

เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการ

พัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเช่ือมโยงหลักประชา

รัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 

(๑๐) 

51.90 

8.90 

 



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

๓.๒ ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 

๓.๓ ยุทธศาสตร

จังหวัด 

 

 

 

๓.๔ วิสัยทัศน 

 

 

 

 

๓.๕ กลยุทธ 

 

 

 

๓.๖ เปาประสงคของ

แตละประเด็นกลยุทธ 

 

๓.๗ จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร

(Positioning) 
 

๓.๘ แผนงาน 

 

 

 

 

๓.๙ ความเช่ือมโยง

ของยุทธศาสตรใน

ภาพรวม 

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม

ของทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชา

รัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 8.80 

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนา

ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ

บริหารราชการแผนดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และ

นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

และThailand ๔.๐ 

(๑๐) 8.90 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน 

สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสัมพันธกับโครงการพัฒนา

ทองถ่ิน 

(๕) 4.30 

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีตองทําตาม

อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสู

การบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ี

จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕) 4.00 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลอง

และสนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ี

ชัดเจน 

(๕) 4.00 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อให

บรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจาก

ศักยภาพของพื้นท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕) 4.20 

แผนงานหรือจุดมุ งหมายเ พ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนด

จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค 

ตัวชี้ วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนา

ทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง

ดังกลาว 

(๕) 4.30 

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/

โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/

แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕) 4.40 

รวมคะแนน ๑๐๐ 86.00 



 

 
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลปว  

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปว  ครั้งท่ี 2/2562 วนัท่ี 18 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลปว  ดังนี้ 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 8.80 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 7.90 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.00 
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 8.70 
5.โครงการพัฒนาประกอบดวย 
     5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

60 
(5) 

51.50 
4.60 

     5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 4.50 
     5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการต้ังงบประมาณได
ถูกตอง 

(5) 4.30 

     5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  (5) 4.40 
     5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

(5) 
 

4.30 

     5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 3.30 
     5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 4.60 
     5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 4.20 

     5.9 งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 3.90 
     5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.40 
     5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

(5) 4.40 

     5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 4.60 
รวมคะแนน 100 84.90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดการใหคะแนนโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละประเด็นเปนดังนี ้
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1.การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา 

 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis / 
Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ 
Trend ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการ
พัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพ
ดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม) 

10 8.80 

2.การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 
 

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนนํามาใชวัดผลใน

เชิงปริมาณเชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็

คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามท่ีต้ังเปาหมายเอาไวหรือไม

จํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนท่ี

ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหรสามารถอธิบายได

ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ิน

ตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว                 

2) วิเคราะหผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี

ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 7.90 

3.การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ                          

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ

การนําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ 

กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดําเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงตอความ

ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ี

หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม ส่ิงของ วัสดุครุภัณฑ การ

ดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร

สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลัก

ประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ี

ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ

ส ว น ร า ช ก า ร ห รื อ ห น ว ย ง า น                                           

2) วิเคราะหผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี

ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 8.00 

 
 
 



 
 
 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

4.แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา           

1) วิเคราะหแผนงานงานท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความ

สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

มิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช 

SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 

Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ

อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ่ิ น ท่ี มี พื้ น ท่ี ติ ด ต อ กั น                                          

2) วิเคราะหแผนงาน งานท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลอง

กับการแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10 8.70 

5.โครงการพัฒนา   
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ     
 
 
 
 
5.2 กําหนด
วัตถุประสงคสอดคลอง
กับโครงการ 
 
 
        
5.3 เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพื่อให

การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีกําหนดไว ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต                                  

60 
(5) 

51.50 
4.60 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตอง

กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ 

สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตอง

สอดคลองกับวัตถุประสงค  มีความเปนไปได ชัดเจน มี

ลักษณะเฉพาะเจาะจง                       

(5) 4.50 

มีความชัดเจนนําไปสูการต้ังงบประมาณไดถูกตองสภาพท่ี

อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมาย

ตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร 

มีผลผลิตอยางไรกลุมเปาหมาย พื้นท่ีดําเนินงาน และ

ระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ี

ไหน เริ่ มตน ในช ว ง เวลาใดและจบลงเมื่ อ ไ ร  ใคร คือ

กลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม 

ใหบอกชัดลงไปว าใคร คือกลุม เป าหมายหลัก ใครคือ

กลุมเปาหมายรอง 

(5) 4.30 

 
 
 



 

 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

5.4 โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน 
ยุทธศาสตร 20 ป 
 
 
 
 

5.5 เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6 โครงการมีความ
สอดคลองกับ 
Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสราง

ความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกัน

ทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน 

(5) 4.40 

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป(4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ
อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิท่ีเปนเปาหมายระยะ
ยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมลาทางสังคม
(4)การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การ
สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 4.30 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจไปสู Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอด
ค ว า ม ไ ด เ ป รี ย บ เ ชิ ง เ ป รี ย บ เ ที ย บ  เ ช น  ด า น เ ก ษ ต ร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 3.30 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพื่อขับเคล่ือนการ
พัฒนาทองถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้
โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการเช่ือมตอหรือเดินทาง
ไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

(5) 4.60 



 
 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

5.8 โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติ มั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 
5.9 งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 
 
 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ   
 

5.11 มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด ( KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลท่ี
คาดวาจะไดรับ 
 

5.12 ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค  
 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอ
ยอดและขยายไดเปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพื่อใหเกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 
 
 
 
 
 

4.20 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 
ประการในการจัดทําโครงการไดแก  
(1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency) 

(5) 3.90 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ
โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง 
ราคากลางทองถ่ินมีความโปรงใสในการกําหนดราคาและ
ตรวจสอบไดในเชิงประจักษ 

(5) 4.40 

มีการกํ าหนดดัชนี ช้ีวัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได (measurable) ใชบอก
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  ( effectiveness) ใ ช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจการกําหนด
รอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีส่ิง
ท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5) 4.40 

ผลท่ีไดรับเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีต้ังไว การไดผล
หรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวา
วัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง(1) มี
ความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได
(3) ระบุ ส่ิง ท่ีตองการ ดําเนินงานอยาง ชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุ
เปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอก
เวลาได 

(5) 4.60 

รวมคะแนน 100 84.90 

 

 
 



 
 

 

 

 

คําส่ังเทศบาลตําบลปว 
ท่ี 279 / 2562 

เรื่อง   แตงต้ังประธานคณะกรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปว 

……………………………………………. 

  ตามท่ีไดมีคําส่ังเทศบาลตําบลปว  ท่ี 259/2562  ลงวันท่ี 1  เดือนตุลาคม พ.ศ.2562  
แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปวไปแลว  นั้น 

  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  ขอ 28  และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลปว เมื่อวันท่ี 10 เดือนตุลาคม  พ.ศ.2562 จึงไดแตงต้ังประธานคณะกรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปว  ดังนี ้

1. นายยงค     หาญยุทธ   ประธานคณะกรรมการ 

2. ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  เลขานุการ 

ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี  10  เดือนตุลาคม   พ.ศ.2562 
 
 
 
 
     (นายพลายชุมพล   อยูเอนก) 
       นายกเทศมนตรีตําบลปว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

       คําส่ังเทศบาลตําบลปว 
    ท่ี  259 / 2562 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปว 
................................................. 

   เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ขอ 28  จึงแตงต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปว  ประกอบดวย 
  1. นายพจน        ภูนอม    สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 
  2. นายเทิน    ออนนอม  สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 
  3. นางวันเพญ็     พลจร    สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 

4. นายยงค  หาญยุทธ ผูแทนประชาคมเมือง    กรรมการ 
5. นายวิทยา  ทนุ  ผูแทนประชาคมเมือง    กรรมการ 

  6. พัฒนาการอําเภอปว         กรรมการ 
  7. เกษตรอําเภอปว         กรรมการ 
  8. ผูอํานวยการกองชาง                   กรรมการ 

9. ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน      กรรมการ 
  10. นายประดิษฐ วรรณภพ ผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
  11. นายปญญา  พรมรักษ ผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 

   โดยใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
  (1)  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
นายกเทศมนตรี เพื่อใหนายกเทศมนตรีเสนอตอสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พรอมท้ังประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับต้ังแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยป
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
   (4)  แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพือ่ชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

  ท้ังนี้  ต้ังต้ังบัดนี้เปนตนไป 
 
    ส่ัง    ณ  วันท่ี  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2562 
       
      
 

(นายพลายชุมพล   อยูเอนก) 
นายกเทศมนตรีตําบลปว 




