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ค าน า 
 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เ พ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและ
ประเมินผลฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานและเป็นเป็นตัว
บ่งชี้ว่าผลจากการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายหรือไม่อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่ อีกท้ังยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม
และประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินการครั้งนี้ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จนท าให้รายงานเล่มนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 
 
         
 
        พฤศจิกายน 2563 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลต าบลนาใน 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
 
เรื่อง           หน้า 
 
ส่วนที่  1  บทน า           1-7 

      
ส่วนที่  2  การติดตามและประเมินผล       8-18                       
       
ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล     19-39 

 
ส่วนที่  4  สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ      40-41 
                       
ภาคผนวก          42 
     

    -ประกาศเทศบาลต าบลนาใน  เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                เทศบาลต าบลนาใน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖3   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่ ๑ 
 

บทน ำ 



1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 พระราช
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
ความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินงานได้ตามเปูาหมายที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างาน
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วย เหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ 5 
ประการคือ 
  (๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
  (๒) ท าให้เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร 
  (๓) ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา 
  (๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ 
  (๕) ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน 
  ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไหร่ก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่
เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า 
ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเปูาหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 
  การติดตามและประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มา เพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน 
(cost-effective) ด าเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นการให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของโครงการ
ต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึง
โครงการของกลุ่มเปูาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการ
เสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบ 
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ติดตามโครงการ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูงจึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ 
อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะ



เห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่า งใด บาง
โครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการ
ติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา ( full-time) เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความ
เชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดใน
ส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่
ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นผลการตรวจสอบดูว่ามี
ความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็น
ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผล
ยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 
  ดังนั้น แล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะ
ด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
เพราะว่าการด าเนินการใด ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่
วางแผนไว้แล้วและท่ีได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็
ตามหรือจากการติดตามประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการ
บรรลุเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจาก
กระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น จากเหตุผล
ดังกล่าว เทศบาลต าบลนาใน จึงต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนาใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ 
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลนาในเป็นไป
ด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนาใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม การใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืน ๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบ 
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กร



ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ 
และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุก
หน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนภายใต้
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  (1) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
  (๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จาก
โครงการที่จะให้เงินอุดหนุน 
  (๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 
  (๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้น า
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวด
เงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารอง
เงินสะสม หรือเงินกู ้
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุด
แข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและ
ความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าใน
กิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบล 
นาใน ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ 
สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผล
ให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  2.1 เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเทศบาล 
  2.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป 
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  2.3 เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่วางไว้  
  2.4 เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  2.5 เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาความไม่โปร่งใสในส านักงาน 



  2.6 เพ่ือพิจารณาความคุ้มค่าของโครงการ 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ขั้นตอนที่ 1 
  แต่ งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561  ข้อ 11 ดังนี้ 
  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  
  (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
  (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน   
  (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
  (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
  (๕) ผู้ทรงคณุวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกก็ได้ 
  ขั้นตอนที่ 2 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1) 
  ขั้นตอนที่ 3 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 29 (๒) 
  ขั้นตอนที่ 4 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ข้อ 12 (๓) 
  ขั้นตอนที่ 5 
  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย 
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เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 
12 (๓) 



 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาใน ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.0/ว4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2556 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 
2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ตามระเบียบ 
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

นายกเทศมนตรี
ต าบลนาใน 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ  
ทต.นาใน 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกเทศมนตรี
ต าบลนาใน 

สภาเทศบาล
ต าบลนาใน รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกเทศมนตรี
ต าบลนาใน 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลนาใน
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 



   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง 
ซักซอ้มแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
  สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้ 
  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
   (๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๒) แบบอ่ืน ๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 
      แบบท่ี 1  แบบการก ากับการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      แบบท่ี 3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
   (๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ 
   เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
      แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม 
      แบบท่ี 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 
นาใน  ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
      แบบที่ 3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล
ต าบลนาใน  
  การติดตามและประเมินผลรายโครงการ 
  ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือคณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามแล ะ
ประเมินผลได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  1) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเทศบาลให้ดียิ่งขึ้น 
  2) เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาในปีงบประมาณต่อไปให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมาก 

 
-7- 

ยิ่งขึ้น 



  ๓) ท าให้ทราบผลการปฏิบัติงานว่าการปฏิบัติงานแต่ละโครงการนั้นเป็นไปตามแผนหรือไม่มาก
น้อยเพียงใด 
  ๔) ท าให้ทราบว่าโครงการที่ด าเนินการไปตอบสนองความต้องการของประชาชนมากน้อย
เพียงใด 
  5) เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาความไม่โปร่งใสในส านักงานเนื่องจากการท างานของเทศบาล
เน้นความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  6) การประเมินจะท าให้เกิดความชัดเจนว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีมีความคุ้มค่า
มากน้อยเพียงใด สมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและ
ไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง ส่วนโครงการที่ไม่
ประสบความส าเร็จหรือไม่คุ้มค่า ก็ควรยกเลิกเสีย 
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ส่วนที่ 2 



การติดตามและประเมินผล 
 

1) สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลนาใน 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลนาใน เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา  5 

ปี พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลนาใน ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลนาในซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดสกลนคร และแผนชุมชนต าบล 

 

  วิสัยทัศน์ 
 

“เมืองเกษตรกรรม  น าด้านอาชีพเสริม  ส่งเสริมชุมชนให้น่าอยู่  ประชาชนเชิดชูคุณธรรม” 
          

            ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทางการศึกษา  ศาสนา กีฬา  และวัฒนธรรม  

ท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 

                  เป้าประสงค์ 
1. เกษตรกรลดการใช้สารเคมีและเพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตร 
2. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน โดยยึดหลักนาในเมือง 3 ธรรม 
3. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและอุปโภค  บริโภค 
4. พัฒนาถนนและไฟฟูาเพ่ือการเกษตร 
5.  พัฒนาถนนและระบบระบายน้ า ขยายไฟฟูา  ให้คลอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
6.  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  วิสาหกิจชุมชน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 
7. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8. อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และแหล่งน้ า 
9. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
10. ต าบลนาในสุขภาพดี คนปลอดโรค อาหารปลอดภัย 
 

ตัวช้ีวัด                                                                                                                        
1. มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านแหล่งน้ า เช่น ขุดลอก ฝายเก็บน้ า ฝายชะลอน้ า                   
2. มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านถนนเพื่อการเกษตร และถนน คสล. ปลอดฝุุนในชุมชน              
3. เป็นการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย โดยการส่งเสริมการตั้งกลุ่มอาชีพและสร้างความเข้มแข็ง 

ให้กลุ่มอาชีพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.  มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   

5. หมู่บ้านชุมชนมีความสงบเรียบร้อย ปราศจากอาชญากรรมและยาเสพติด 
6. ประชาชนอยู่ดีกินดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
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                     7.  มีการอนุรักษ์ปุาต้นน้ า  ปุาชุมชน  และอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ าจืด (บ้านปลา)                                    
                     8. อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โส้ภูไทย  ภูมิปัญญาชาวบ้าน                                             



                     9.  ส่งเสริมผลิตสินค้า  OTOP  ในชุมชน 
                     10.  เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึงทั้งในระบบและนอกระบบ 
และปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะและยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

  ค่าเป้าหมาย 
  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
  2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่ การรักษาความสงบเรียบร้อย การ
สาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาล 
  3. พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีท้องถิ่น 
  4. พัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 

 1.2  โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลนาใน ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่ 

บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อน
น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป 
  เทศบาลต าบลนาใน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1. การพัฒนาด้าน
การเกษตรและด้าน 
อาชีพเสริม 

15 3,064,000 19 3,896,300 62 12,538,800 55 17,739,800 
46 8,986,000 

2. การพัฒนาชุมชนหมู่บ้าน
ให้น่าอยู่ 

70 21,327,400 94 37,723,100 151 52,852,000 145 66,671,700 
133 46,014,100 

3. การพัฒนาทางการศึกษา 
ศาสนา กีฬา  และวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

22 12,340,000 31 11,220,300 47 13,258,600 48 13,908,600 
46 13,608,600 

4. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

12 360,000 12 390,000 25 871,400 25 880,000 
64 730,000 

รวม 119 37,091,400 156 53,198,700 285 79,520,800 273 98,800,100 249 69,338,700 
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1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 



 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล ำดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (98 โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  156 53,198,700 

87.18 63.46 63.46 

2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 116 29,590,280 
3 - จากเงินสะสม 

- จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
18 
2 

5,377,200 
9,042,333 

4 จัดท าแผนการด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = 116 +  
- เงินสะสม  =  18  
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  = 9  

136 44,009,819 

4 สามารถด าเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = 79 + 
- เงินสะสม =     18  + 
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  = 9  

99 24,235,159.08 

 
 

1.5  ปัญหา และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1.  การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานจะต้องมีคุณภาพมากกว่าเดิม เช่น ไหล่ทางของถนน
จะต้องได้มาตรฐาน 
2.  ด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริมอยากให้มีการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้น้ าในการท า
การเกษตร 
3.  การด าเนินงานของโครงการแต่ละครั้งอยากให้แจ้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลเพ่ือ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
4.  อยากให้จัดสรรงบประมาณและให้ความส าคัญโครงการด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาก
ขึ้น 
5.  การแก้ไขปัญหายาเสพติดอยากให้มีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากทุกวันนี้ยาเสพติดได้
มีผลกระทบต่อสถานศึกษามากข้ึน  การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านมาไม่มีความ
คืบหน้า 

 

2)  แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
    2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
     การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาใน มี
ความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่ม 
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จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ได้แก่ 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการเกษตรและด้านอาชีพเสริม   ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์  สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร  ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร ยุทธศาสตร์ที่  ๑   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
สกลนคร  ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น  ความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  2 : การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์  สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร  ตามยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว   ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร  ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกลนคร  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
   2.1.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลนาใน (พ.ศ.2561-2565) 
            1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  
 “เมืองเกษตรกรรม  น าด้านอาชีพเสริม  ส่งเสริมชุมชนให้น่าอยู่  ประชาชนเชิดชูคุณธรรม” 

 2 ยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทางการศึกษา  ศาสนา กีฬา  และวัฒนธรรม  

ท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 

 เป้าประสงค์ 
  1. เกษตรกรลดการใช้สารเคมีและเพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตร 
  2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน โดยยึดหลักนาในเมือง 3 ธรรม 
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  3. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและอุปโภค  บริโภค 



  4. พัฒนาถนนและไฟฟูาเพ่ือการเกษตร 
  5.  พัฒนาถนนและระบบระบายน้ า ขยายไฟฟูา  ให้คลอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
  6.  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  วิสาหกิจชุมชน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 
  7. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  8. อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และแหล่งน้ า 
  9. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  10. ต าบลนาในสุขภาพดี คนปลอดโรค อาหารปลอดภัย 
 

 ตัวช้ีวัด                                                                                                                        
  1. มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านแหล่งน้ า เช่น ขุดลอก ฝายเก็บน้ า ฝายชะลอน้ า                    
  2. มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเพ่ือการเกษตร และถนน คสล. ปลอดฝุุนในชุมชน               
  3. เป็นการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย โดยการส่งเสริมการตั้งกลุ่มอาชีพและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กลุ่มอาชีพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.  มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   
  5. หมู่บ้านชุมชนมีความสงบเรียบร้อย ปราศจากอาชญากรรมและยาเสพติด 
  6. ประชาชนอยู่ดีกินดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ            
                     7.  มีการอนุรักษ์ปุาต้นน้ า  ปุาชุมชน  และอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ าจืด (บ้านปลา)                                    
                     8. อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โส้ภูไทย  ภูมิปัญญาชาวบ้าน                                             
                     9.  ส่งเสริมผลิตสินค้า  OTOP  ในชุมชน 
                     10.  เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึงทั้งในระบบและนอกระบบ 
และปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะและยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

  ค่าเป้าหมาย 
  1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดารเกษตรและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
  2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่ การรักษาความสงบเรียบร้อย กา ร
สาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาล 
  3. พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีท้องถิ่น 
  4. พัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 

          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลนาใน  การก าหนดจุดยืนทาง 

ยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลนาใน  ก าหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ  ของ
เทศบาลต าบลนาในที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ และ 12  กลยุทธ์ ดังนี้ 
         1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม 
             1. กลยุทธ์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูประการเข้าสู่พื้นที่แปลงเกษตร 
              2.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม 
              3.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
        2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่ 
              1.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในหมู่บ้านและชุมชน       
ให้น่าอยู ่
              2.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
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              3.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมือง  การปกครองและการบริหาร 



              4.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
              5.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
         3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา  ศาสนา  กีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
              1.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมและสนับสนุนด้านการงบประมาณทางการศึกษาทุกระดับ
ในต าบล 
              2.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศาสนา  การกีฬา  และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
         4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
              1.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และเร่งรัดการควบคุมมลพิษ 
               2.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
        ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลนาใน  มุ่งพัฒนา 4 ด้าน ได้มีการ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12  แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร โดยมุ่งเน้นคุณภาพชีวิต ให้ราษฎรได้รับการพัฒนาเท่าเทียม
กัน พัฒนามนุษย์ภายในกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์  พัฒนาทุนด้านเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการแข่งขัน  หารายได้เข้าสู่ชุมชนในรูปแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชน และส่งเสริมกลุ่มอ าชีพและ
วิสาหกิจชุมชนให้แปรรูปผลผลิตต่างๆ 
 
 
2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปี  2563 
  

2.2.1  รายงานบัญชีโครงการพัฒนา 
จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งแก้ไข 

เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1. การพัฒนาด้าน
การเกษตรและด้าน
อาชีพเสริม 

15 3,014,000.00 20 4,215,300.00 89 34,760,900.00 79 33,415,800.00 71 29,518,000.00 

2. การพัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู่ 

76 89,445,050.00 101 124,195,750.00 175 139,494,750.00 171 154,900,450.00 157 133,090,450.00 

3. การพัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา  และ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

23 13,040,000.00 32 13,720,300.00 56 18,820,700.00 57 19,470,700.00 55 19,170,700.00 

4. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

12 360,000.00 12 390,000.00 25 871,400.00 25 880,000.00 24 730,000.00 

รวม 126 105,859,050.00 165 142,521,350.00 345 193,947,750.00 332 208,666,950.00 307 182,509,150.00 
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2.2.2  รายงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2563 

จ านวน งบประมาณ 
1. การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสรมิ 22 3,473,890 
2. การพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่ 76 23,948,627 
3. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา  และวัฒนธรรมท้องถิ่น 26 7,537,710 
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 14 371,400 

รวม 138 35,331,627 
 
 

2.2.3  รายงานโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2563 

จ านวน งบประมาณ 
1. การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสรมิ 67 31,287,010.00 
2. การพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่ 99 115,746,123.00 
3. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา  และวัฒนธรรมท้องถิ่น 30 11,082,990.00 
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 11 500,000 

รวม 207 158,616,123.00 
 
 

 
2.2.4 รายงานโครงการที่ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2563 

จ านวน งบประมาณ 
1. การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสรมิ 20 2,677,010.91 
2. การพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่ 60 19,698,276.05 
3. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา  และวัฒนธรรมท้องถิน่ 25 6,422,879.18 
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 10 247,860 

รวม 115 29,046,026.14 
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2.2.5 รายงานโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณ 



 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2563 

จ านวน งบประมาณ 
1. การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสรมิ 16 2,176,260.91 
2. การพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่ 53 19,418,569.05 
3. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา  และวัฒนธรรมท้องถิ่น 25 6,422,879.18 
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 7 247,860.00 

รวม 101 28,265569.14 
 

รายละเอียดโครงการที่ได้ด าเนินการ  ในปีงบประมาณ 2563  แยกได้ดังนี้ 
 

1. โครงการที่ได้ด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563  จ านวน  115  โครงการ  งบประมาณ  
29,046,026.14  บาท   ยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน  11  โครงการ   

2. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  16  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น  3,972,807   บาท 
- โครงการที่ด าเนินการแล้ว  จ านวน  15  โครงการ   
- โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  1  โครงการ  

(โครงการก่อสร้างฝาย คสล. ล าห้วยสวนปุาน บ้านผักค าภู หมู่ที่ 11  งบประมาณ  424,400  
บาท) 

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จ านวน  5  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น  2,175,900  บาท 
- ด าเนินการแล้ว 

 
โครงการทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ     จ านวน  9  โครงการ  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่ 

1)  โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์ 
ติกคอนกรีต สายเชื่อมทางหลวงชนบท สน. 2502 วัดภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8 บ้านหนอง
ผือ  หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณ 751,000 บาท  

2) โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  งบประมาณ  593,600  บาท  แยกได ้
ดังนี้  
  2.1  โครงการจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมบานประตู หน้าต่าง และทาสีเมรุเผาศพ บ้าน
หนองผือ หมู่ที่ 2  งบประมาณ  43,300  บาท 
  2.2  โครงการจ้างเหมาเปิดทางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน พร้อมวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตร บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 และบ้านนาเลา หมู่ที่ 4  งบประมาณ 
20,600 บาท 
  2.3  โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร สายนาทัน - นาเลา บ้านนาทัน  หมู่ที่ 7 
และบ้านนาเลา หมู่ที่ 4  ระยะทาง 3,700 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร งบประมาณ 233,850 บาท 
  2.4  โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร สายปุาช้าบ้านนาใน บ้านนาใน หมู่ที่ 5 
ระยะทาง 1,000 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร งบประมาณ 73,000  บาท 
  2.5  โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร สาย น.พ.ค. 26 - หนองหมากเห้ บ้านผัก
ค าภู หมู่ที่ 6  ระยะทาง 1,300 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร งบประมาณ 59,000 บาท 
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  2.6  โครงการจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซม หลังคาส านักงานเทศบาลต าบลนาใน  
งบประมาณ 9,600  บาท 
  2.7  โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร สายอ่างเก็บน้ าห้วยสวนปุาน บ้านผักค าภู 
หมู่ที่ 11 ระยะทาง 2,700 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร งบประมาณ 134,900 บาท 

3) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank  
Printer)  จ านวน 1 เครื่อง  โดยมีลักษณะพ้ืนฐาน ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณ  8,000  บาท 
 

  
โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  (โครงการตามเทศบัญญัติ ปี 2563)  จ านวน   36   โครงการ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม 
1)  โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู ่
1) โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาใน  (โอนลดงบประมาณ) 
2) โครงการสร้างจิตส านึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3) โครงการส านักงานน่าอยู่น่าท างาน 
4) โครงการอบรมบุคลากรเทศบาล  (โอนลดงบประมาณ) 
5) โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  (โอนลดงบประมาณ) 
6) โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม  

(โอนลดงบประมาณ) 
7) โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลนาใน 
8) โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
9) โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในสถานศึกษาและชุมชน 
10) โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 
11)  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
12)  โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร 
13)  โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า 
14)  โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธุ์ในโรงเรียน 
15)  โครงการอาหารปลอดภัย 
16)  โครงการอบรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาใน 
17)  โครงการครอบครัวห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ  (โอนลดงบประมาณ) 
18)  โครงการท้องถิ่นปลอดทุจริต 
19)  โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 
20) โครงการส่งเสรมิอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
21)โครงการอบรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาใน 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาลนา กีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
1) โครงการแข่งขัน/ประกวดทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2) โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3) โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด (โอนลดงบประมาณ) 
4) โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  (โอนลดงบประมาณ) 
5) โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและทะนุบ ารุงศลีปวัฒนธรรมวันวิสาขบูชา  

(โอนลดงบประมาณ) 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
1) โครงการซักซอ้มแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย 
2) โครงการอบรมอาสาสมัครปูองกันไฟปุา 
3) โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
4) โครงการน่าบ้านน่ามอง 
5) โครงการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
6) โครงการปลูกหญ้าแฝก 

 
บัญชีครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  3  รายการ  คือ 

1. เครื่องส ารองไฟฟูา  จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ  5,800 บาท 
2. เครื่องสูบน้ า (ซัมเมอร์ส)  จ านวน  3  เครื่อง  งบประมาณ  68,000  บาท 
3. เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์  จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ  700 บาท 

 
 

สรุปผลการด าเนินโครงการ  ปี  2563 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
ตามแบบ ผ.02/ แบบ ผ.02/1 / แบบ ผ.03  

 

ยุทธศาสตร ์

ปี  2563 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) 
น าไปบรรจุเทศบัญญัติ/

แผนด าเนินงาน 
ด าเนินการตามแผนฯ/ 

ใช้งบประมาณและ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านการเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

89 
22 20 16 

2.การพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่ 
และรายการครุภัณฑ์ 

175 
99 80 73 

3. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

56 
26 25 25 

4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว 

25 
14 10 7 

รวม 345 161 135 121 
คิดเป็นร้อยละ 100 46.67 39.13 35.07 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลต าบลนาใน 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

  ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตรเ์พ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561-2565  ของเทศบาลต าบลนาใน เมือ่วันที่  18  พฤศจิกายน  2562  เป็นดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลนาใน  20 18.63 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.39 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      60  
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10 9.63 
 3.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลนาใน ในเขตจังหวัด       10 9.63 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9.63 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4.88 
 3.5 กลยุทธ์        5 4.63 
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 4.75 
 3.7 จดุยืนทางยุทธศาสตร์       5 4.88 
 3.8 แผนงาน       5 5 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5 

รวมคะแนน  100 94.05 
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       รายละเอียดการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561-2565  ของเทศบาลต าบลนาใน เมื่อวันที่   18  พฤศจิกายน  2562  เป็นดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ได ้

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

20   

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของไม้ /ปุาไม้  ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและ
จ านวนประชากร ฯลฯ 

2 2  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม      ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เ ช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) 

2 1.75  

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่
ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 2  

1.7 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

2 2  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ได ้

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจั ดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 1.38  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ 
และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ต ร วจสอบ  ร่ ว ม รั บประ โ ยชน์  ร่ ว มแก้ ปั ญห า 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล
นาใน 

3 2.5  

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20   
2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลต าบล 
นาในในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลนา
ใน นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

5 5  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบั งคับ ใ ช้  ผลของการบั งคับ ใ ช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3 2.38  

2.3 การวิ เคราะห์ทางสังคม เช่น  ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด   เทคโนโลยี  จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

3 2.75  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

3 2.63  
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ล าดบั ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ได ้

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธ ร ร ม ช า ติ ต่ า ง  ๆ  ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ 
ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3 2.38  

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

3 2.25  

3 ยุทธศาสตร์ 60   
3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลนาใน
สอดคล้อ งกั บสภาพสั งคม  เศรษฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลนาใน  
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และThailand 4.0 

10 9.63  

3.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลนาใน  
ในเขตจังหวัดสอดคล้องและเช่ือมโยงกับ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์ จั งหวัด  และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 9.63  

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

10 9.63  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
เทศบาลต าบลนาใน ต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของเทศบาลต าบลนาใน  และสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4.88  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลนาใน  ที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

5 4.63  

3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ ์
เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 4.75  

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

5 4.88  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต าบลนาในที่มีความชัดเจน น าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) โดยระบุ
แผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

5 5  

3.9 ความเ ช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ  ฉ บั บ ที่  1 2  
Thailand4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของเทศบาลต าบลนาใน ในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบล 
นาใน 

5 5  

รวมคะแนน 100 94.05  
 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561-2565 )  ของเทศบาลต าบลนาใน มีความสัมพันธ์กับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาใน 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ  
  ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาใน  เมื่อวันที่  18  พฤศจิกายน  2562  เป็นดังนี้ 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9.63 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9.25 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8.88 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9.51 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60  
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4.50 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4.75 
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4.63 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.88 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4.88 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4.75 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.88 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 4.75 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4.88 
รวมคะแนน  100 95.17 
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รายละเอียดการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาใน  เมื่อวันที่  18  พฤศจิกายน  2562  เป็นดังนี้ 

 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผน 
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลนาใน (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9.63  

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว้ 

5 4.75  

2.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โ ค ร ง ก า ร ที่ ด า เ นิ น ก า ร ใ น        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

5 4.50  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3 . 1  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่ าง  ๆ  มาใ ช้ เพื่ อวั ดว่ าภารกิ จ 
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการ
ในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวั ตถุประสงค์ และเปู าหมายของ
แผ น กา ร ปฏิ บั ติ ร า ช กา ร ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 
 

5 

 
 

4.63 

 

 3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โครงการที่ด า เนินการในเ ชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

5 4.25  

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลนาใน  ในมิตติ่าง ๆ จนน าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand  (Demand 
Analysis) / Global Demand/Trend หรือ
หลักการบรูณาการ(Integration) กับเทศบาล
ต าบลนาใน  ที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

10 
5 

 
4.88 

 

 4.2  วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ  

5 4.63  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60   
5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบล 
นาในและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลนาในที่
ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5  

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

5 5  

5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทาง
ที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้องชัดเจน  สามารถ
ระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร  กลุ่ ม เปู าหมาย  พื้นที่
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้น
ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือ
ก ลุ่ ม เ ปู า ห ม า ย ข อ ง โ ค ร ง ก า ร  ห า ก
กลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่ า ใครคื อกลุ่ ม เปู าหมายหลั ก  ใครคื อ
กลุ่มเปูาหมายรอง 

5   

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

5 4.50  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
โดย (1) ยึดหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศนูย์กลางการ
พัฒนา (3) ยึดวสิัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปาูหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสรา้งสงัคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) 
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผน่ดนิที่มี
ประสิทธิภาพ 

5 4.63  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรา้งเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท า
น้อย ได้มาก เชน่ (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสนิค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สนิค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขบัเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยน
จากการเน้นภาคการผลิตสนิค้า ไปสู่การ
เน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพฒันา แล้ว
ต่อยอดความได้เปรียบเชงิเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4.88  

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง
กับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด
ที่ได้ก าหนดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเปน็โครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบนั 

5 5  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐาน
ความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเอง
หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอด
และขยายได้  เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นท้องถิน่ท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า) (LSEP) 

5 4.88  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึง
หลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

5 4.75  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ ในเ ชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ า
กว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืน ๆ 

5 4.88  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
มี ก า ร ก า ห น ด ดั ชนี ช้ี วั ด ผ ล ง า น  ( Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถ
วัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึง
พอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่ เกิดที่สิ่งที่
ได้รับ  (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 4.75  

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
ม า ก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ซึ่ ง ก า ร เ ขี ย น
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ และมีความ เฉพาะ เจาะจง  ในการ
ด า เนินงานตามโครงการ (2 )  วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4.88  

                                         รวมคะแนน 100 95.17  
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สรุปรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
แบบที่  1   แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
 
ค าชี้แจง :  แบบท่ี 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ   
              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครอง 
              ส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลนาใน 
 

ประเด็นการประเมิน มี 
การด าเนินการ 

ไม่มี 
การด าเนินการ 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น 

  

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น                  

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถ
ตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการ
ติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  
อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.  
ในเขต
จังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. ด้าน
การเกษตร
และด้าน
อาชีพเสริม 

15 3,014,000.00 20 4,215,300.00 89 34,760,900.00 79 33,415,800.00 71 29,518,000.00 

๒. ด้านการ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่า
อยู ่

76 89,445,050.00 101 124,195,750.00 175 139,494,750.00 171 154,900,450.00 157 133,090,450.00 

๓.  ด้านการ
พัฒนาทาง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

23 13,040,000.00 32 13,720,300.00 56 18,820,700.00 57 19,470,700.00 55 19,170,700.00 

๔.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
สิง่แวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว 

12 360,000.00 12 390,000.00 25 871,400.00 25 880,000.00 24 730,000.00 

รวม 126 105,859,050.00 165 142,521,350.00 345 193,947,750.00 332 208,666,950.00 307 182,509,150.00 

  
 



-33- 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้  

(115 โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ

ของ
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น   345 193,947,750 
 

 
 
 
 

 
40.00 

 
 
 
 
 
 

33.33 33.33 

๒ ต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณ 117 29,484,420 

๓ -เงินสะสม 
-เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

16 
5 

  

3,972,807 
2,175,900 

 

๔ จัดท าแผนการด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = 117 +  
- เงินสะสม  = 16    + 
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ = 5  

138 35,331,627 

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ =  94 + 
- เงินสะสม = 16 + 
-เงินอุดหนุนเฉพาะ = 5  

115 29,046,026.14 

 

 
ปัญหาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 

1. การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานจะต้องมีคุณภาพมากกว่าเดิม เช่น ไหล่ทางของถนนจะต้อง
ได้มาตรฐาน 

2. ด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริมอยากให้มีการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือใช้น้ าในการท าการเกษตร 
3. การด าเนินงานของโครงการแต่ละครั้งอยากให้แจ้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลเพ่ือ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดอยากให้มีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากทุกวันนี้ยาเสพติดได้มี

ผลกระทบต่อสถานศึกษามากขึ้น   
5. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจราจร  กลุ่มเปูาหมายอยากให้ประชาชนทั่วไปร่วมกับ  

อปพร. 
 
 
 
 
 
 



-34- 
 

(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

 

แบบที่ 2  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 2/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปี
ละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลนาใน 
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน   …………………………………………………………...    

 

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2563 
1. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม 89 20 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 175 60 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา กีฬา และ

วัฒนธรรม 
56 25 

4. ยุทธศาสตร์การด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 25 10 
รวม 345 115  (33.33 %) 

 
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 
 ค าชี้แจง 

1. ก าหนดให้ค่าคะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม ของเทศบาลต าบลนาใน ในรอบปีงบประมาณ พ .ศ.  2563 ได้ก าหนดให้ค่าคะแนน ดังนี้ 

    1.1 ก าหนดการให้ค่าคะแนน ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลนาใน โดยใช้ Likert scale เป็น 10 ระดับ คือ  

 
ระดับความพึงพอใจ  คะแนน 

  ไมพ่อใจ    มีค่าเฉลี่ย ระหว่าง  1.00 – 2.99 
  พอใจ    มีค่าเฉลี่ย ระหว่าง  3.00 – 6.99 

พอใจมาก   มีค่าเฉลี่ย ระหว่าง  7.01 – 10.00   
 



-35- 
 

     1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์โดยระบบ spss for window 
     1.3 จ านวนแบบสอบถามที่แจกเพ่ือท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน จ านวน  150  ชุด 
จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน   100  คน  
  2. ก าหนดให้ค่าคะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาล
ต าบลนาใน ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  แยกแต่ละยุทธศาสตร์ โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและร้อยละเพศของกลุ่มตัวอย่าง 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

38 
62 

38.00 
62.00 

รวม 100 100 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละอายุของกลุ่มตัวอย่าง 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า ๒๐ ปี 
๒๐ – ๓๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ปี 

0 
3 

40 
24 
28 
5 

0.00 
3.00 

40.00 
24.00 
28.00 
5.00 

รวม ๑00 100 
 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและร้อยละการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
ปวช./ปวส. สายอาชีพ 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

32 
54 
5 
3 
6 
0 

32.00 
54.00 
5.00 
3.00 
6.00 
0.00 

รวม ๑0๐ 100 
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ตารางที่ 4  แสดงจ านวนและร้อยละอาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่าง  
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

รับราชการ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 

รับจ้าง 
นักเรียน/นักศึกษา 

เกษตรกร 

15 
0 
8 

20 
2 

55 

15.00 
0.00 
8.00 

20.00 
2.00 

55.00 
รวม ๑50 100 

 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาใน 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาใน  ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาในในภาพรวม 
   
1. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 15   75   10   
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ 
      กิจกรรม 

30  65   5   

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/  
     กิจกรรม 

80   20   0  

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ 
     สาธารณะ 

20   75   5   

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 35   55  10   
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 39   57   4   
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 55   40   5  
8)  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของ  
     ประชาชน 

35   60     5 

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 40   50   10  
                                                                         รวม 38.78  55.22 6.00  

 
จากตารางที ่5  พบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาใน ในภาพรวม 
เฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมากร้อยละ  38.78  ระดับความพึงพอใจร้อยละ  55.22  และระดับไม่พอใจ 
ร้อยละ  6.00   
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนาใน  
ในรอบปีงบประมาณ พ   2562 .ศ . แยกแต่ละยุทธศาสตร์ โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนน
เทศบาลต าบลนาในเท่าใด 
ตารางท่ี 6 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล     
นาใน  ในด้านการพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม  

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.00 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.00 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.00 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.00 
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.00 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

10.00 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10.00 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม 8.25 

  จากตารางที่  ๖ พบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นในด้านการพัฒนาด้าน
การเกษตรและด้านอาชีพเสริม ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.25  

 
ตารางท่ี 7 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล     
นาใน  ในด้านการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่ 

ประเด็น 
 

คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม 10 คะแนน ) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.00 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.00 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.00 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.00 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.00 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.00 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
      ในท้องถิ่น 

10.00 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 10.00 
                                                                        ภาพรวม 8.7 

 
ตารางที่ 7 พบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นในด้านการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่ 
ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.70 
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ตารางที่ 8  แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล     
นาใน  ในด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ประเด็น 
 

คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม 10 คะแนน ) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 10.00 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 10.00 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.00 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.00 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6.00 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 10.00 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
      ในท้องถิ่น 

10.00 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 10.00 
                                                                      ภาพรวม 8.8 

 
ตารางที่ 8 พบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นในด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.80 
 
ตารางท่ี 9  แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล     
นาใน  ในด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 

ประเด็น 
 

คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม 10 คะแนน ) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.00 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.00 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.00 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.00 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.00 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.00 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
      ในท้องถิ่น 

10.00 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 10.00 
                                                                    ภาพรวม 8.3 

 
ตารางที่ 9  พบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นในด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.30 
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ส่วนที่  4   
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
1.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม 
   - ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรและขยายเขตไฟฟูาเพ่ือให้ราษฎรมีไฟฟูาใช้ใน
การท าการเกษตร 

- ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพ  เพ่ือให้ราษฎรมีรายได้ 
เสริมในครัวเรือน 
            1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่ 
   -พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือความให้ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัย 
   -มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 
นาใน 
   -ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เพื่อให้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
   -แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้ง วาตภัย  อุทกภัย  และรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ชุมชน 
   -มีการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการเพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนการประชาสังคม โดยรับฟัง
ความคิดเห็นเสียงส่วนใหญ่ และเคารพเสียงส่วนน้อย 
   - มีการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนา  กีฬา  
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   -อุดหนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ต าบลนาใน เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนและกิจกรรมทางการศึกษา   

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลนาใน เป็นสถานที่พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มี 
พัฒนาการที่ดีสมวัย ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีสถานที่ บุคลากร และสื่อการเรียนการสอนที่พร้อม ในการดูแล
เด็กเล็กให้มีพัฒนาการสมวัย 
  1.1.4  ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
   -จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมมะ  โดยการสร้างรายได้ให้กับชุมชนจาก
การท่องเที่ยว เช่น โฮมสเตย์  การจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง  สินค้า OTOP  เป็นต้น 
   -มีการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ก าจัดขยะมูลฝอยภายในชุมชน 
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการปูองกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลัง
เกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

 (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับ
เด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การปูองกัน  ลงพ้ืนที่
ระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

 (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริม
ด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

 (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงาน
ว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการปูองกัน  มีแนวทางการปูองกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ปูองกัน  
การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

 (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท า
แผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟูา/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองไดจ้ึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวน
มาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
  (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ย วข้อง  
ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
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(๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน การเผาอ้อย  ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ  ปัญหาที่ท ากินในเรื่องของเอกสารสิทธิ์  เส้นทาง
คมนาคมยงัไม่ครบทุกสาย  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
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ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



ประกาศเทศบาลต าบลนาใน 
เรื่อง  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาใน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖3  

______________ 
 

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาใน  ได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาใน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  โดยจัดท ารายงานผลและเสนอ
ความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทศบาล
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. 2561  ข้อ ๓๐ (๕)  
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  เทศบาลต าบลนาใน  จึง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาใน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
เพ่ือประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับทราบโดยทั่วกัน 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่   18  เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

 

                                            
 

(นายพงษ์ศักดิ์  โพธิ์ศรี) 
        นายกเทศมนตรีต าบลนาใน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๒๐  



ทัว่ไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

(๓) 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

๒๐ 
(๕) 

 



 
 

จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นตน้ 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิน่ ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit   
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก 
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส

(๕)  



 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เปูาประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ประเด็น 
การ

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 



พิจารณา 
๑. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อ
วัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการ
ของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเปูาหมายของแผนปฏิบัติราชการ
ตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่
ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ

๖๐ 
(๕) 

 



 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
 
๕.๕ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 

ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เปูาหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปูาหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเปูาหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเปูาหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน 
(๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศนูย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี (๔) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
น าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลด
ความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง Thailand 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

(๕)  



4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมัน่คง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เปูาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ ์

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได ้

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 




