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ประกาศเทศบาลต าบลยุโป 

เรื่อง รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  2561  

(ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม  2561) 

********************************** 
 

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยุโป ได้จัดท ารายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี งบประมาณ   พ .ศ .2560 ตาม ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 

29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ

ติดตามและประเมินแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ

ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น 

 

บัดนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลยุโป ได้จัดท า

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1 ระหว่าง

เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) แล้ว ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561  และเสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น เทศบาลต าบลยุโปจึงขอประกาศรายงานการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 

2560 - มีนาคม 2561) ใหท้ราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ  วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 
 

                            ธานินทร์  บือราแง 

                     (นายธานินทร์  บือราแง) 

                      นายกเทศมนตรตี าบลยุโป 
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ค าน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตดิตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  เพื่อให้ “การตดิตาม”  เป็นเครื่องมอืในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ด าเนินการและให ้“การประเมินผล” เป็นเครื่องมอืในการประเมินตนเอง โดยน าผลจาก

การประเมนิมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  การขยายขอบเขตหรอืยุติการด าเนินการ  เพื่อเป็นการ

ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใชท้รัพยากร  งบประมาณ เพียงใด 

ดังนัน้  เพื่อใหก้ารตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของ

ระเบียบดังกล่าว  เทศบาลต าบลยุโป โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา จึงได้

จัดท ารายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1  

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

 

 

คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลต าบลยุโป 

เมษายน  2560 

 

 

 

 

สารบัญ 

 

เรื่อง         หน้า 

ส่วนที่  1  บทน า         1-16  

-ความหมายของการติดตามและประเมินผล     3-4 

-ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล     4-5 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประจ าปีงบประมาณ  2561 

(ครั้งที่ 1  ตุลาคม  2560 - มีนาคม  2561) 

 
 

โดย 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลต าบลยุโป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
       
 
 
 
 
 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลยุโป 

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

โทร/โทรสาร 073 270 084 
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สารบัญ 

 

เรื่อง         หน้า 

ส่วนที่  1  บทน า         1-16  

-ความหมายของการติดตามและประเมินผล     3-4 

-ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล     4-5 

-วัตถุประสงค์ของการตดิตามและประเมินผล     6 

-ขั้นตอนการตดิตามและประเมินผล      6-8 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล     9-10 

-ระเบียบ วธิีการในการตดิตามและประเมินผล     12-13 

-เครื่องมอืที่ใชใ้นการตดิตามและประเมินผล     14 

-ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล      15 

- คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา    16 

ส่วนที่ 2 วิธีการติดตามและประเมินผล      17-19 

-การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา      17 

-ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       17 

-เครื่องมอืที่ใช้         18 

-วิธีการรวบรวมข้อมูล        18 

-ขั้นตอนการด าเนินงาน        19 

ส่วนที่ 3 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยุโป   20-

34 

(ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560) 

-ลักษณะของแบบตัวบ่งชีก้ารปฏิบัติงาน      20 

-ความส าคัญของการใช้แบบตัวอย่าง      21 

-วัตถุประสงค์ในการใช้        21 

-ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชีก้ารปฏิบัติงาน    21-24 

-ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ 3-3/1   25-27 

-สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์      28-34 

ภาคผนวก 

-วิสัยทัศน ์ พันธกิจ  เป้าประสงค์      35 

-ภาพกิจกรรม 
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-  

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

 

 

ส่วนที่ 1 

บทน า 
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ส่วนที ่ ๑ 
 

 

บทน า 
*************************************************************** 

 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาลต าบล พ.ศ.๒496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. ๒๕๕๒ 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549  ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีบทบาทและอ านาจ

หน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต     ด้านการจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และ

การท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้าน

ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่

เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์   เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  อันเป็นเครื่องมอืที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถ

ตอบสนองต่อการท างานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการ

วางแผนมคีวามส าคัญ  ๕ ประการ คือ  

(๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

(๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ  เข้ามาในองค์กร  

(๓)  ท าให้การด าเนนิการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  

(๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  

(๕)  ท าใหเ้กิดความชัดเจนในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ  (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือก

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม  แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการ

ด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” 

จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” 

ที่คอยเป็นตัวบ่งชีว้่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรอืบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อน าข้อมูล

ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรอืแมแ้ตยุ่ติการด าเนินงาน   
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/การตดิตาม… 

การติดตามและการประเมินผล    ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของโครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก

ออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่

และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความ

ล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ

ไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน

เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับ

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว  จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้

ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ

โครงการต่างๆ   การระบุปัญหาที่ เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา   การติดตามดู

ความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ

ส่วนต่างๆ  ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการ

มักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการ

ค่อนขา้งสูง จึงปล่อยใหเ้ป็นหนา้ที่ของหนว่ยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จา่ยสูง 

และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็น

และทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้อง

แบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน 

ช่ัวคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส  หรือในบาง

โครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา    (full-time) เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเช่ียวชาญในการท าการศึกษา

ติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ  “การ

ประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จาก

การประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ

วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการ

ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร 

น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบ

ดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  (งบประมาณ ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ

ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป 

นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   



~ ๘ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

ดังนั้น แล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชีไ้ด้วา่การพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด      

/จะด าเนิน… 

จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยใน

ท้องถิ่น  เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผล

ในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่

ถูกจัดตั้งขึน้ก็ตามหรอืจากการตดิตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  

สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส   เป็น

กระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การ

บริการหรอืความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

และการวางแผนพัฒนา 

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลยุโปจึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙ และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อ ๑๓ และ  ขอ้ ๑๔  โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ   

(1) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ด าเนินการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่

เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม

ของทุกปี 

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโปเป็นไปด้วยความ

ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยุโป จึงได้

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) ขึ้น โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

 

 

 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



~ ๙ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการ

ประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผน

ยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรอืไม่สนอง 

/ตอบต่อ... 

ตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรอืไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่

การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้อง

และเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  

แผนพัฒนาสี่ปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้

ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่

ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่ของท้องถิ่น

หรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  

แผนพัฒนาสี่ปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัย

น าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 

(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy 

outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการ

ติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสี่ปี  และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรอือาจใช้

เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรอืยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า

ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรอืองค์กรทาง

สังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่ส าคัญที่สุดคือ

ผูร้ับผิดชอบโครงการโดยตรง   

 
 

 

 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ปี และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วย

วิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไป

อย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วธิีการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง       

2.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 



~ ๑๐ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

ส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ       

และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุก

หนว่ยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

/ระเบียบ… 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐  

ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงนิอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงนิอุดหนุนได้ภายใต้

หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นผูใ้ห้เงินอุดหนุนตาม 

กฎหมาย และต้องไม่มลีักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

(๒)  ประชาชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จาก

โครงการที่จะให้เงินอุดหนุน 

(๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องด าเนนิการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

(๔)  องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเห็นสมควรใหเ้งินอุดหนุนหนว่ยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น า 

โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ใน

หมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงิน

สะสมทุนส ารองเงนิสะสม หรอืเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘  ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี และงบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี   

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ

ด าเนนิงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรอืไม่ ท า

ให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 

(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา 

โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การ

ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความตอ้งการและความพึงพอใจ

ของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการ

สาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุ ขุมรอบคอบในการ

ด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ

เมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม

รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลง 

ให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้



~ ๑๑ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่ง

เหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด

กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตัง้ไว้ได้อย่างดยีิ่ง 

/3. วัตถุประสงค์… 

 

 

 

3.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

3.2 เพื่อให้การตดิตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

3.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลยุโป และแก้ไขได้ตรง

กับปัญหาที่เกิดขึน้ 

3.4 เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาด าเนินโครงการ หรอืกิจกรรมที่สามารถ

แก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 

 

 

ขั้นตอนที่ ๑   

แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาท้ อ งถิ่ น  ตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘  

ดังนี้ 

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย  

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     

(๒) ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

(๓) ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

(๔) หัวหนา้ส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       

(๕) ผูท้รงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกหนึ่งคนท าหนา้ที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    

3.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

4.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 



~ ๑๒ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

/ขั้นตอนที่ ๓… 

 

ขั้นตอนที่ ๓    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น เพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 

และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน

ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน

เดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน

ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้อง

ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน

เดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕9  ข้อ ๑๔ (๕)   

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๓ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

 

 

 

/ผังขั้นตอน... 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตดิตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

   

 

คณะกรรมการตดิตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

ผูบ้ริหารท้องถิ่น 

 

 

 

 

  

 

 

ผูบ้ริหารท้องถิ่น 

ผังข้ันตอน 

การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า

วัน 

นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ

ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย 

ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง 

ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุก

เสนอรายงานผลและความเห็นซึ่งได้จาก 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนต่อ 

สภาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ก าหนดแนวทางวิธีการ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานเสนอความเห็นซึ่งได้จาก 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 



~ ๑๔ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

 

 

 

 

/5. กรอบ... 

 

 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยุโปได้ก าหนดกรอบและ

แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลต าบลยุ โป  โดยอาศัยหนั งสือ

กระทรวงมหาดไทยและคู่มอืของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้  

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  

๒๕๕๖  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) ของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๘  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น      

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น   

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

➢ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรว่มกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและ

แนวทางในการตดิตามและประเมินผล มดีังนี้ 

5.1.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนด

เอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่ และเป็นหว้งเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรอืไม่ มีความล่าช้า

เกิดขึ้นหรอืไม่    

5.1.๒ ความสอดคล้อง (relevance) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของ

รัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

5.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 



~ ๑๕ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง

น้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมั่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา รวมทั้งปัญหา ความต้องการ

ของประชาคมและชุมชน 

/5.1.๓… 

 

5.1.๓ ความพอเพียง (adequacy) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความ

จ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตาม

อ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น   

5.1.๔ ความก้าวหน้า  (Progress) พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดย

พิจารณา 

๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ าใช้ในการ

อุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มี

แหลง่น้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒) ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ

ดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดี

ขึน้ มีที่อยู่อาศัยที่มสีภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมสีุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน 

อบายมุข การทะเลาะวิวาท      

๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว  

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชย กรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมาก

ขึน้ ประชาชนมรีายได้เพิ่มขึน้และเพียงพอในการด ารงชีวติ 

๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ 

ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ าเลียลดลง การระบายน้ าดีขึ้น     

๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  



~ ๑๖ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

ศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์

สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต  

ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์

ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการ

รักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสบืไป 

/5.1.5 ประสิทธิ… 

 

5.1.๕ ประสิทธิภาพ (efficiency) ติดตามประเมินโครงการที่ด าเนินการสามารถด าเนินการ

ได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การ

ด าเนนิโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรอืไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า วัสดุ 

อุปกรณ์ ครุภัณฑ ์ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรอืไม่ 

5.1.๖ ประสิทธิผล (effectiveness) ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของ

ชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรอืไม่  มผีลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรอืไม่ 

5.1.๗ ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการ

ด าเนนิโครงการของเทศบาลต าบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมภิาคและระดับประเทศ 

5.1.๘ การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) เป็น

การประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อ

สุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้น

อย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง

หรอืไม่  

5.๒ การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมท้องถิ่น 

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งต าบล อ าเภอ ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน

และกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกาว่าระบบปิดในปัจจุบัน 

5.๓ การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรอืข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบ

ต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิด

การบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้น 



~ ๑๗ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

5.๔ การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด

เป็นจุดแข็งหรอืจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ 

เกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้

หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์

ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นเพื่อวิเคราะหถ์ึงจุดแข็งและจุดอ่อน 

/5.๕ การติดตาม… 

 

5.๕ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป 

➢ ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  

➢ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖4) แก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม 

5.๖ ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างด าเนินการ 

โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจ าปีงบประมาณนั้น สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้หรอืไม่ 

5.๗ สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   

5.๘ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  

5.๙ เปรียบเทยีบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปปีัจจุบัน 

5.๑๐ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 

 

 

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ซึ่งต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมี

องค์ประกอบที่ส าคัญ ๒ ประการ ดังนี้ 

6.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ระเบียบวิธีในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้ 

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ

แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มี ส่วนได้เสีย (stakeholders) ใน

ท้องถิ่น ผูร้ับผิดชอบโครงการ   

6.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

 



~ ๑๘ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างตน้) 

(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตาม

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล

และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ

สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและ

รายหกเดือนได้ ดังนี้ 

/รายไตรมาส... 

 

รายไตรมาส 

(๑)  ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม) 

(๓)  ไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม – กันยายน) 

ระยะ  ๖  เดือน 

(๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม         

(๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   

(๔) เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง

ปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับ

จากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ

แผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึก

ข้อมูล แบบรายงาน เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ

บริบทของท้องถิ่น   

(๕) กรรมวิธี  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ 

อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา  การ

เบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการด าเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้น

เป็นอย่างไร ได้แก่ ครุภัณฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรอืไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะหข์้อมูล (data analysis)  



~ ๑๙ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

6.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูลมา

วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูล

จากผู้รับผดิชอบโครงการ น ามาวิเคราะหป์ัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา  

(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี แผนการด าเนินการ  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการด าเนิน

โครงการจากผูร้ับผิดชอบโครงการ ลงพืน้ที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที ่

/7.  เครื่องมอืที…่ 

 

   

     

สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการ

ติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณา

เครื่องมือที่ใชใ้นการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล ดังนี้   

7.๑ การประเมินผลในเชิงปรมิาณ 

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 

๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังน้ี 

แบบที่ ๑ แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

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

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี

การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงาน

ของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมนิความพงึพอใจ  มีดังนี ้

7.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 

 

http://www.dla.go.th/


~ ๒๐ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลยุโปใน

ภาพรวม 

7.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ  หรือคณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตาม

และประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรอืแสดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

/8.  ประโยชน์... 

 

 
 

 

8.๑ การน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 

8.๒ เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอน

การปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อ

การน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

8.๓ ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการ

เปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง เช่น การเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน า

โครงการไปปฏิบัต ิเป็นต้น 

8.๔ ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอย่างไรบ้าง ข้อบกพร้อง

ดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้

เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึน้ 

8.๕ ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก

สาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการ

ท างานของแผนงานให้มีความกระจ่าง เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

8.๖ ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)  

อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล

ครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะหจ์ะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มคีวามเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

8.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

 

 



~ ๒๑ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

8.๗ ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผล

ของการน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการ

หรอืไม่    

8.๘ การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และ

ปัญหาอุปสรรคเหล่านีไ้ด้ผลเพียงใดและหรอืจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

8.๙ การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร

จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับ

การแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียใหน้้อยลง หรอืในกรณีที่มีโครงการที

มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของ

สาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรอืให้ผลตอบแทน

น้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิง้เสีย 

/9 คณะกรรมการ... 

 

 

 
 

1. นายดอรอฮะ ตาเล๊ะ   สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 1 ประธานกรรมการ 

2. นายรอซ๊ะ ตาแล    สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 1  กรรมการ 

3. นายอนุพงศ ์บัวขวัญ   สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 1  กรรมการ 

4. นางอาดีละห ์บาโง   ผูแ้ทนประชาคม    กรรมการ 

5. นายรอเซะ ขาเร็ง     ผูแ้ทนประชาคม    กรรมการ 

6. ผอ. โรงเรยีนคณะราษฎรบ ารุง ๒  ผูแ้ทนหน่วยงาน    กรรมการ 

7. เกษตรประจ าต าบลยุโป  ผูแ้ทนหน่วยงาน    กรรมการ 

8. ปลัดเทศบาลต าบลยุโป  หัวหนา้ส่วนการบริหาร   กรรมการ 

9. ผอ.กองคลังเทศบาลต าบลยุโป หัวหนา้ส่วนการบริหาร   กรรมการ 

10. นายสุรพล  นิตดิ ารงค์  ผูท้รงคุณวุฒิ    กรรมการ 

11. นายพูดม  ป ปาน    ผูท้รงคุณวุฒิ    กรรมการ 

 

 

    

9  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยุโป 

 

10.  คณะอนุกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



~ ๒๒ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

1. นายอ านวย  จิระอ านวยเวทย์  นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

2. นางสาววลัยลักษณ์  สดุ้งดี  นักวิชาการศกึษา 

3. นางสาวจินตนา  ชมรูปสวย  ผช.จนท.พัสดุ 

4. นางพัสนันท์  คาดประปักษ์  ผช.จนท.ธุรการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

วิธีการติดตามและ

ประเมินผลแผน 



~ ๒๓ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่๒ 

 

วิธีการตดิตามและประเมนิผลแผน 
****************************************** 

 

การติดตามและประเมินผลแผนของเทศบาลต าบลยุโป ประกอบด้วย กระบวนการติดตาม 

และการประเมนิผลลัพธ์ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้  

การติดตามแผนพัฒนา เป็นการตรวจติดตามในระหว่างด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถน าความคิด ในการปรับเปลี่ยน

วิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการ

ด าเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลยุโป  ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตาม

การด าเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจน

ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนา เป็นการตรวจติดตามผลด าเนินการ เมื่อ

ด าเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ ก าหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 

ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงาน ของเทศบาลต าบลยุโปในภาพรวม 

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงาน ในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตาม

ตัวชี้วัดที่ก าหนด  

1.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



~ ๒๔ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

1.1 การประเมินตนในการจัดท าแผนยุทศาสตรข์องเทศบาลต าบลยุโป จะท าการประเมินและ

รายงานหลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตรแ์ล้ว (แบบที่ 1 ) 

1.2 การติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลยุโป (แบบที่ 2) ติดตามความก้าวหน้า

ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป โดยมีระยะเวลาในการ

ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 (ต.ค. - มี.ค.) โดยติดตามให้แล้วเสร็จภายใน

เดือนเมษายน 2561 ครั้งที่ 2 (เม.ย. - ก.ย.) โดยติดตามให้แลว้เสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561 

2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือประชาชนในเขตเทศบาลต าบลยุโป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การประเมินครั้งนี้ คือผู้เข้าร่วมการอบรม/โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยุโป และประชาชน

ผู้เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลยุโป โดยแยกเป็นการประเมินความพึงพอใจต่อผลการ

ด าเนินงานของเทศบาลต าบลยุโป โดยแยกเป็นการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ

เทศบาลต าบลยุโปในภาพรวมและรายยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

/2.1 แบบสอบ... 

 

2.1 แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล

ต าบลยุโปในภาพรวม โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตต าบลยุโป 

2.2 แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล

ต าบลยุโปในรายยุทธศาสตร ์ โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตเทศบาลต าบลยุโป 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนพัฒนาและแผนการด าเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากร

ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นทีดี

เพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้ได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส า เร็จ

ของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่า

เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” 

จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน โดยเครื่องมือ

ที่ใชใ้นการตดิตามและประเมินผลมี ดังนี้ 



~ ๒๕ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

แบบที่ 1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตรข์องท้องถิ่นโดยตนเอง 

แบบที่ 2  แบบการตดิตามผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลยุโป 

4. วิธีการรวบรวมข้อมูล 

4.1 ติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลยุโปตามแบบรายงานเพื่อวิเคราะห์และ

สรุปผลการด าเนนิงานในภาพรวมขององคก์ร 

4.2 ลงพื้นที่ด าเนินการเพื่อสังเกตการณ์  และเพื่อพิจารณาผลการด า เนินงานจาก

สภาพแวดล้อมของสถานที่ด าเนินการ 

4.3 ประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมตามกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลยุโป และประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลยุโป 

4.4 รวบรวมข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจเพื่อประมวลผลและวเิคราะหข์้อมูลทางสถิต ิ

/5. ขั้นตอน… 

 

5. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

5.1 การอนุมัติแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยุโป แผนงานการ

ด าเนนิงานการตดิตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างเดือน ต.ค. 60 - มี.ค. 61) 

5.2 การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนดแนวทาง 

วิธีการในการด าเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

5.3 การประเมินตนเองในการจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจะท าการประเมินและ

รายงานทุกครั้งที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตรแ์ล้ว โดยจะเป็นการประเมินตน ตามแบบที่ 1 

5.4 การติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือน ต.ค. 60 - มี.ค. 61) ตามแบบที่ 2 

5.5 การตดิตามผลการด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์ ตามแบบที่ 3/1 

5.6 การตดิตามผลความพึงพอใจตอ่การด าเนินงานของเทศบาลต าบลยุโป 

   

 

 

 

 



~ ๒๖ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลต าบลยุโป (ครั้งที่ 1 ต.ค. 60 - มี.ค. 

61) 



~ ๒๗ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

 

 

 

-  

-  

-  

- วิสัยทัศน ์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ 

ภาพรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่๓ 
 

 

 
 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยุโปได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตาม

และประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึน้ ซึ่งมผีลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูล

ดังกล่าวเป็นได้ทั้งขอ้มูลเชงิปริมาณ และข้อมูลเชงิคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและ

ผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและ

ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของ

การปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดย

รูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ของเทศบาลต าบลยุโป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน 

ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามและประเมิล

ผลแบบตัวบ่งชีก้ารปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี ้  
 

๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

ผลการตดิตามและประเมนิแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยุโป ประจ าป ี

2561 

ครั้งที่ 1  (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) 

 



~ ๒๘ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรอืประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถ

แสดงผลการวัดหรอืประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ 

ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า ( Input) 

กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การ

ด าเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้

การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะ

เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้

ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมิน

ความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมกีารก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning 

system)  เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่   

หรอือาจมกีารประเมนิแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น 

 

/๒. ความส าคัญ... 

๒. ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้น มีความก้าวหนามากน้อยเพียงใด ส าเร็จหรือไม

ส าเร็จเพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรอืไม  

๒.๒ สามารถคาดการณลวงหน้าได้ ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรม

เหล่านั้นจะหาวิธีการแกไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันต่อเหตุการณ หรือแม้วาเหตุการณจะสิ้นสุดแล้วก็ตาม 

ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเป็นประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงาน

ต่อไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓ เพื่อน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่ดขีึน้ 

๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการท างานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณา

ในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็น

เครื่องมือกระตุน้ใหข้า้ราชการท างานอย่างมปีระสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม  
 

๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๓.๑ เพือ่ให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 

๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 

๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     
 

๔. ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑ การก าหนดตัวบ่งชีก้ารปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 

(๑) แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60–๒๕๖4) ดังนี้  



~ ๒๙ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน) 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร ์(๕ คะแนน)  

(๒) แผนพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ตัวบ่งชีท้ี่ ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (๕ คะแนน) 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนา (๕ คะแนน) 

(๓) การน าแผนไปปฏิบัติ 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕ คะแนน) 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๖  :  ผลกระทบหรอืความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕ คะแนน) 

๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมนิตัวบ่งชี้  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
คะแนน ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน ๒๕  ขึน้ไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า ๒๐  คะแนน  =   ต้องปรับปรุง 

/ตัวบ่งชีท้ี่ ๑...  
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

➢  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 

➢  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 

➢  มีการด าเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 

➢  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการตดิตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์

คะแนนเต็ม   ๕ 

คะแนนทีไ่ด้   ๕   

. 

ล าดับ

ที ่
การด าเนนิการ มกีารด าเนนิการ 



~ ๓๐ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  

ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ

ช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพืน้ที่ เพื่อน ามา

ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา โดยให้น าข้อมูลพื้นฐาน

ในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา

ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  

✓ 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา   ✓ 

๓ 
คณะกรรมการได้น าข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และ

ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนา 
✓ 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร ์ ✓ 
๕ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น ✓ 
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกนิศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร ์ ✓ 
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ ✓ 
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนนุในการจดัท าร่างแผนยุทธศาสตร์ ✓ 
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ ✓ 
๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน  ✓ 

มีการด าเนินการ  ๑๐  ขั้นตอน 

/ตัวบ่งชีท้ี่  ๒... 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ 

คะแนน 

➢  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 

➢  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 

➢  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 

➢  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการตดิตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คณุภาพแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนที่ ได้    4   



~ ๓๑ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

. 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนทีไ่ด ้

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

(พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4) 

การประเมนิคุณภาพของแผน ๑๐๐  คะแนน 4 

 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) 

ของเทศบาลต าบลยุโป 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด ้

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ 9 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒4 

๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 

๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 

๓.๒  พันธกิจ (๕) (๕) 

๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 

๓.๔  เป้าประสงค์ของแตล่ะยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 

๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

๓.๖  กลยุทธ์ของแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 

๓.๗  บัญชรีายการชุดโครงการของแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ 98 

 

 

/ตัวบ่งชีท้ี่  ๓... 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนา  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

➢  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 

➢  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 

➢  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 

➢  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

 



~ ๓๒ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

ผลการตดิตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓ : ขัน้ตอนการจดัท าแผนพัฒนา 

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับ

ที ่
การด าเนนิการ 

มกีารด าเนนิการ 

 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 

มกราคม ๒๕๖๐  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น   

✓ 

๒ มีผูเ้ข้ารว่มประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกวา่ร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน ✓ 

๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  

พันธกจิ  จุดมุ่งหมาย 

✓ 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา ✓ 

๕ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น ✓ 

๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกนิศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา ✓ 

๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ ✓ 

๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่าง

แผนพัฒนา 
✓ 

๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา ✓ 

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕59 ✓ 

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน 

 

 
 /ตัวบ่งชีท้ี่ ๔... 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนา  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ 

คะแนน 

➢  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 

➢  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 

➢  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 

➢  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 



~ ๓๓ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

 

การติดตามและประเมนิผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖4) 

ผลการตดิตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔  :  คณุภาพแผนพัฒนา 

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนที่ได้   ๔   . 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 9 

๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปไีปปฏิบัติในเชงิปริมาณ  ๑๐ ๙.5 

๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปไีปปฏิบัติในเชงิคุณภาพ  ๑๐ ๙.5 

๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 

๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ 58 

  ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  (๕) (4.5) 

  ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  (๕) (4.5) 

  ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มคีวามเหมาะสมกับโครงการ  (๓) (2.5) 

  ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มคีวามชัดเจนน าไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกตอ้ง  (๕) (๕) 

  ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มคีวามสอดคล้อง ตอ่เนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี)  (๓) (๓) 

  ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  (๔) (๔) 

  ๕.๗ มกีารประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวธีิการงบประมาณ  (๕) (๕) 

  ๕.๘ มงีบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  (๓) (๓) 

  ๕.9   โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  (๕) (4) 

  ๕.๑๐ มกีารก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  (๕) (๕) 

  ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  (๔) (3.5) 

  ๕.๑๒ ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  (๕) (๕) 

  ๕.๑๓ ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   (๕) (๕) 

  ๕.๑๔ หนว่ยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ (๓) (๓) 

รวม ๑๐๐ ๙6 
 

/ตัวบ่งชีท้ี่ 5... 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ  

เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
➢  ด าเนนิการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 

➢  ด าเนนิการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 

➢  ด าเนนิการได้รอ้ยละ ๓๐ ขึน้ไป  ได้  ๓  คะแนน 

➢  ด าเนนิการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 



~ ๓๔ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม    ๕    

คะแนนที่ได้   5  . 

การด าเนินการ 
จ านวน

โครงการ 
ร้อยละ คะแนน 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๒) 87 100 5 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
87 100 5 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

84 96.55 5 

การด าเนินงานจรงิ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑   (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๐      

ถึง มีนาคม ๒๕๖๑) 

44 50.57 5 

 

หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาสามปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ตัวบ่งชีท้ี่  ๖... 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรอืความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรอืความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

➢  ไม่มผีลกระทบ      ได้  ๕  คะแนน 

➢  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 

➢  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ  ได้  ๓  คะแนน 



~ ๓๕ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

➢  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรอืความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงการที่ด าเนินการ 
จ านวน

โครงการ 
ผลกระทบ 

 

โครงการที่ด าเนินการ 

(ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)   
44 ไม่มผีลกระทบ ๕ 

 

 

๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ี 

ล าดับที ่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 

๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ๕ 4 

๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ๕ ๕ 

๔ คุณภาพแผนพัฒนาสามปี ๕ ๔ 

๕ การด าเนินโครงการ ๕ 5 

๖ ผลกระทบหรอืความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ ๒8 
 

 

 

 

 

 
 

/ข้อคิดเห็น... 

ข้อคิดเห็น   
จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  ๒8  คะแนน  ซึ่งสูงกว่า  ๒๕  

คะแนน  คือต้องปรับปรุง  โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ  ตัวบ่งชี้ที่ 2 และตัวบ่งชี้ที่ 4  ได้  4  คะแนน  จาก

คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน   



~ ๓๖ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

 
ข้อเสนอแนะ   

จะเห็นได้ว่าคะแนนของคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและคุณภาพของแผนพัฒนาสามปี ได้

คะแนนอยู่ที่ 4 คะแนนเท่ากัน ซึงจากการพิจารณาจากแบบประเมินตามข้อบ่งชี้นั้น ข้อที่ท าให้แผน

ยุทธศาสตร์ได้คะแนนน้อย คือ ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ การวิเคราะห์

สภาวการณ์และศักยภาพ ซึ่งควรมีข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมากที่สุด  ส าหรับแผนพัฒนาสามปี

นั้น ข้อบ่งชี้ที่ได้คะแนนน้อย คือ  การสรุปสถานการณ์พัฒนา  และ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ

โครงการ ซึ่งต้องมีการสรุปสถานการณ์ให้เป็นปัจจุบัน  และการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องให้

ชัดเจนและสอดคล้องกับตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 

(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



~ ๓๗ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

 

 

ชื่อโครงการ : .................................................................................................................................... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  : ชื่อ-สกุล ..........................................ต าแหน่ง .............................................. 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ................................................................................................... 

ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เคร่ืองหมาย ✓ ในช่องที่เลือก 

ล าดับ

ที่ 

ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจาก

แผนชุมชน  หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่ น  (ด้ าน

การเกษตรและแหลง่น้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   

๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   

๔ ได้ด าเนินโครงการ   

๕ ด าเนนิโครงการตามหว้งเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   

๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    

๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึน้ได้รับประโยชน์   

๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้รอ้ยละ ๕๐ ขึน้ไป   

๙ มีผลกระทบหรอืความเสียหายที่เกิดขึน้ในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ............................................................... 

................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึน้ไป   

 

 

************************** 

 

 

      

    /ผลการ... 

 

 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 



~ ๓๘ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

 

 

ในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยุโป ได้ก าหนดเครื่องมอื  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตาม

และประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึน้  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  

ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชงิปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มคีวามจ าเป็นและส าคัญในการน ามา

หาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตาม

และประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้

ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะหท์างสถิต ิ และการหาผลสัมฤทธิ์

โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใชใ้นการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง มนีาคม ๒๕๖๑)  คอืการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบ

ติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มอืกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการ

ติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการตดิตามและประเมินผล  ดังนี้ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   /แบบที่ 1... 
 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 



~ ๓๙ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

 

 

ค าชี้แจง  : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

โดยจะท าการประเมินและรายงานหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์ 
********************************************************************************************************************************** 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ......เทศบาลต าบลยุโป...................................................... 

ประเด็นการประเมนิ 
มกีาร

ด าเนินการ 

ไม่มกีาร

ด าเนินการ 

๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

๑.๑  มกีารจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  ✓  

๑.๒  มกีารจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  ✓  

๑.๓  มกีารจัดประชุมอยา่งต่อเนื่องสม่ าเสมอ ✓  

๑.๔  มกีารจัดตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ✓  

๑.๕  มกีารจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ✓  

๑.๖  มคีณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พจิารณาร่างแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

✓  

๒  การจัดท าแผนพัฒนา 

๒.๑  มกีารรวมรวมขอ้มูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล ✓  

๒.๒  มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน ✓  

๒.๓  มกีารวเิคราะห์ศักยภาพของต าบล (SWOT) เพื่อประเมินสถานการพัฒนา

ท้องถิ่น  

✓  

๒.๔  มกีารก าหนดวสิัยทัศน์และภารกจิหลักการพัฒนาท้องถิ่น ท่ีสอดคล้องกับ

ศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

๒.๕  มกีารก าหนดวสิัยทัศน์และภารกจิหลักการพัฒนาทอ้งถิ่น ท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

๒.๖  มกีารก าหนดจุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ✓  

๒.๗  มกีารก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น  ✓  

๒.๘  มกีารก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓  

๒.๙  มกีารก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ✓  

๒.๑๐ มกีารอนุมัตแิละประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  

๒.๑1 มกีารจัดท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร์ ✓  

๒.๑2 มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  

2.13 มีการทบทวนยุทธศาสตร์หรือไม่ ✓  

     /แบบที่ 2... 

แบบที่  ๑  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถ่ินโดยตนเอง 

 



~ ๔๐ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

 

 

 
 

ค าชี้แจง : แบบที่   ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีก าหนดะยะเวลาใน

การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖ เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่

สิน้สุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน  ๒๕๖๑ 

 

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลยุโป 

๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ ๖  เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) 

         ( 1 ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560)       

         ( 2 ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม  2561) 

ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาด้าน 

ปีท่ี 1 (พ.ศ.2561) ปีท่ี 2 (พ.ศ.2562) ปีท่ี 3 (พ.ศ.2563) ปีท่ี 3 (พ.ศ.2564) 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1.โครงสรา้งพืน้ฐาน 12 6,252,500 53 35,991,000 53 35,991,000 53 35,991,000 

2.การบริหารเพิ่ม

ศักยภาพการบรหิาร

จัดการองคก์รและการ

ปกครอง 

12 1,007,000 10 457,000 10 177,000 10 177,000 

3.การจัดการศึกษา 

ศาสนา ประเพณี 

วัฒนธรรมการกีฬาและ

นันทนาการ 

29 3,108,000 29 3,108,000 29 3,510,000 29 3,108,000 

4. การแก้ไขปญัหา

ความยากจนและพัฒนา

คุณภาพชีวติ 

19 8,472,000 19 8,472,000 19 8,472,000 19 8,472,000 

5. สังคม 8 480,000 8 1,980,000 8 1,980,000 8 1,980,000 

6.ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

6 150,000 6 150,000 6 150,000 6 150,000 

รวม 83 12,210,000 125 50,158,000 125 49,878,000 125 49,878,000 

รวม  

ผ01 ,02 ,03 
125 61,070,000 167 

99,018,00

0 
167 98,738,000 167 98,738,000 

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



~ ๔๑ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

/4. จ านวน.../ 

4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาด้าน 

ปีท่ี 1 (พ.ศ.2561) ปีท่ี 2 (พ.ศ.2562) ปีท่ี 3 (พ.ศ.2563) ปีท่ี 4 (พ.ศ.2564) 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1.โครงสร้างพื้นฐาน - - - - - - - - 

2.การบริหารเพิ่ม

ศักยภาพการบริหาร

จัดการองคก์รและการ

ปกครอง 

- - - - - - - - 

3.การจัดการศกึษา 

ศาสนา ประเพณี 

วัฒนธรรมการกีฬาและ

นันทนาการ 

- - - - - - - - 

4. การแก้ไขปัญหา

ความยากจนและพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

- - - - - - - - 

5. สังคม - - - - - - - - 

6.ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 
- - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๔๒ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

/5. ผลการ... 

 

4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี พ.ศ. 2561 (ตั้งแต ่ต.ค.60 -มี.ค.61) 

 

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาด้าน 

เทศบัญญตั ิ ด าเนินการ ร้อยละ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 10 5,085,900 5 2,373,900 50 46.7 

2.การบริหารเพิ่มศักยภาพการบริหาร

จัดการองค์กรและการปกครอง 

5 30,000 5 15,585 100 52 

3.การจัดการศึกษา ศาสนา ประเพณ ี

วัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ 

11 1,888,760 11 910,625 100 48.2 

4. การแก้ไขปัญหาความยากจนและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

15 9,023,920 15 3,601,631 100 40 

5. สังคม 
7 35,000 7 25,342 100 72.4 

6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
3 115,000 3 28,264 100 24.6 

รวม 51 16,178,580 46 6,955,347 90.2 43 

 

 

จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป ที่ตั้งจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561  จ านวนทั้งสิ้น  51 โครงการ งบประมาณ จ านวน 16,178,580 บาทซึ่ง

ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 มีโครงการที่จะต้องด าเนินการ จ านวนทั้งสิ้น 51 โครงการ ด าเนินการ

แล้ว จ านวน 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.2  อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อย

ละ 9.8 และยังไม่ด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.8 เป็นเงินงบประมาณ จ านวน 

6,955,347 บาท ประมาณร้อยละ 43 

 

 

 

 



~ ๔๓ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

ต่อ/...ภ/ สรุปผล.... 

าพแผนภูมิ... 

ภาพแผนภูมิ  1 : แสดงผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 และ ไตร

มาสที่ 2 

(เดือน ต.ค.59-มี.ค.60)  

 
 

 

ภาพแผนภูมิ  2 :  แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 

(เดือน ต.ค.59-มี.ค.60) 

 



~ ๔๔ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

 
 

 

 

ภาพแผนภูมิ  3 :  แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 

(เดือน ต.ค.59-มี.ค.60) 

 

 

 
 

          ต่อ/...แบบที่3/1... 



~ ๔๕ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ในห้วงเดือนตุลาคม 2560ถึง มีนาคม  2561 
 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ระหว่าง

ด าเนนิการ 
เบิกจ่าย 

1. ก่อสรา้งถนน คสล. สายกุโบร์บราแง หมู่ที่ 2 683,000 683,000 - 

2. ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 1 972,500 972,500 - 

3. ก่อสร้างถนน คสล. สายล าดาเข้าสวน หมูท่ี่ 3 631,000  -แก้ไข- 

4. บุกเบิกถนนหนิคลุก สายลุ่มล าใย หมูท่ี่ 1 550,000  -แก้ไข- 

5. ซ่อมแซมถนน คสล. สายตะวัน หมู่ที่ 6 481,000  -แก้ไข- 

6. ซ่อมแซมถนน คสล. สายปอเต๊ะ หมู่ที่ 2 633,000  -แก้ไข- 

7. ปรับปรุงถนนหนิคลุก สายสามัคคี 1 หมูท่ี่ 1 175,400 175,400 - 

8. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.ลานอเนกประสงค์/ผูสู้งอายุ หมูท่ี่ 1 290,000 290,000 - 

9. ปรับปรุงตอ่เติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรยีง หมู่ที่ 2 253,000 253,000 - 

10. ปรับปรุงตอ่เติมอาคารส านักงานเทศบาล หมูท่ี่ 2 417,000  -แก้ไข- 

รวม 5,085,900 2,373,900 - 
 



~ ๔๖ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารเพิ่มศักยภาพการบรหิารจัดการองค์กรและการปกครอง 

 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ระหว่าง

ด าเนนิการ 
เบิกจ่าย 

1. จัดวางและปรับปรุงผังชุมชน 5,000  600 

2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลดความอยาก คนท้องถิ่น 5,000  3,000 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 10,000  3,000 

4. ข่าวสารน่ารู้ อา่นดูและเข้าใจ 5,000  3,985 

5. สนับสนุนการด าเนินการศูนย์ 5,000  5,000 

รวม 30,000  15,585 

 

 

/3. ยุทธศาสตร.์.. 

 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา  ศาสนา ประเพณวีัฒนธรรมการกีฬาและ

นันทนาการ 

 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ระหว่าง

ด าเนนิการ 
เบิกจ่าย 

1. โครงการอาหารเสริม(นม) 617,760  301,930 

2. โครงการอาหารกลางวัน 1,068,000  532,000 

3. โครงการหนอนน้อยรักการอ่าน 3,000  890 

4. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 42,000  19,732 

5. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 50,000  18,258 

6. โครงการประเพณีลอยกระทง 50,000  750 

7. โครงการประเพณีชักพระ 3,000  1,080 

8. โครงการส่งเสริมเมาลิดสัมพันธ์ 30,000  18,300 

9. โครงการสมานฉันท์วันอาซูรอ 15,000  14,785 

10. โครงการแหล่งเรียนรู้ชุมชน 5,000  800 

11. โครงการนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 5,000  2,100 



~ ๔๗ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

                              รวม   910,625 

 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ระหว่าง

ด าเนนิการ 
เบิกจ่าย 

1. โครงการ สร้างงาน สร้างรายได้ 5,000  4,825 

2. โครงการสบืสานวัฒนธรรมอาหาร สูอ่าเซียน 15,000  11,500 

3. โครงการลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้ 5,000  5,000 

4. โครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กตาดีกา 150,120  50,040 

5. โครงการสั่งเก็บลูกน้ ายุงลาย 30,000  4,500 

6. โครงการครอบครัวสุขสันต์ต้ังครรภค์ุณภาพ 3,000  3,000 

 

 

/4. ยุทธศาสตร.์.. 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ระหว่าง

ด าเนนิการ 
เบิกจ่าย 

7. โครงการรูก้่อน รูท้ัน ป้องกันโรค 5,000  3,450 

8. โครงการรักจริงรอไหว ใส่ใจป้องกัน 5,000  4,992 

9. โครงการสูงวัย ใจเกินร้อย 5,000  2,300 

10. โครงการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ (ต.ต.60-ก.พ.61) 7,228,800  2,902,300 

11. โครงการเบีย้ยังชีพผู้พิการ (ต.ต.60-ก.พ.61) 1,536,000  577,600 

12. โครงการเบีย้ยังชีพผูป้่วยเอดส์ (ต.ต.60-ก.พ.61) 48,000  19,000 

13. โครงการอบรมศลิปะงานประดิษฐ์สู่อาเซียน 5,000  4,974 

14. โครงการส่งเสริมอาชีพผูพ้ิการ 5,000  5,000 

15. โครงการสร้างเสริมสุขภาพผูพ้ิการจิตใจสดใสร่างกาย

แข็งแรง 

5,000  3,150 

รวม 9,023,920  3,601,631 



~ ๔๘ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ระหว่าง

ด าเนนิการ 
เบิกจ่าย 

1. โครงการอุบัติเหตุป้องกันได้ 5,000  4,150 

2. โครงการอัคคีภัย  ใส่ใจป้องกัน 5,000  4,684 

3. โครงการสภาเด็กและเยาวชนอาสาท าดีพัฒนาสังคม 5,000  1,808 

4. โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก 5,000  5,000 

5. โครงการตน้กล้าความดี 5,000  5,000 

6. โครงการเยาวชนคนกล้า 5,000  650 

7. โครงการอบรมผู้น าชุมชนและสตรีในต าบล 5,000  4,050 

รวม 35,000  25,345 

 

/6. ยุทธศาสตร์... 

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ระหว่าง

ด าเนนิการ 
เบิกจ่าย 

1. โครงการท้องถิ่นนา่อยู่อย่างยั่งยืน (ต.ค.60- ม.ีค.61) 100,000  19,510 

2. โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชด าริ 10,000  7,754 

3. โครงการ ปลูกป่า หม่ดิน 5,000  1,000 

รวม 115,000  28,264 

    

 

          

 

 

 

 



~ ๔๙ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

แบบที่๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 

ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใชป้ระเมินผลการด าเนินงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4)  

โดยมีก าหนดระยะเวลาในการตดิตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ   

๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน ตุลาคม  ๒๕๖๐ – กันยายน  ๒๕๖๑ 

ส่วนที่  ๑     ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลยุโป 

๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม  ๒๕๖๐ – มีนาคม  ๒๕๖๑) 
 

ส่วนที่  ๒     ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

               ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 



~ ๕๐ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

แผนพัฒนา เทศบัญญัต ิ ร้อยละ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 12 10 83.3 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารเพิ่มศักยภาพการ

บรหิารจัดการองค์กรและการปกครอง 
12 5 41.7 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา  ศาสนา  

ประเพณ ี วัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ 
29 11 37.9 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน

และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
19 15 78.9 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 8 7 87.5 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม 
6 3 50 

รวม 86 51 59.3 

 

 

 

 

ต่อ/...สว่นที่ 3... 

 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
 

4.  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1.มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2.มกีารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/

กิจกรรม 

   

3.มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/

กิจกรรม 

   

4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้    



~ ๕๑ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

ประชาชนรับทราบ 

5.การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

   

6.ผลการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 

   

8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 36 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



~ ๕๒ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

 

 

- วิส ั

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

๑.  วิสัยทัศน์ 

"ยุโปสันติสุข  รุกแก้ปัญหายาเสพติด 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  น้อมน างานตามเหลักเศรษฐกิจพอเพียง" 
 

๒.  พันธกิจ 

1. การพัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐานเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

วสิัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา 



~ ๕๓ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่

องค์กรในภาพรวมโดยยึดหลักธรรมาภบิาลปฏิบัติงานโดยความโปร่งใส 

3. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

4. เสริมสรา้งสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ 

5. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ส่งเสริมคุณภาพชวีิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 

7.  สร้างภูมคิุ้มกันยาเสพติดและสร้างความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

8.  ด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

9.  สร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล แบบยั่งยืน 
 

๓.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา   

1. เส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อ

อ านวยความสะดวกสบายใหก้ับประชาชนอย่างทั่วถึง 

2. ประชาชนมอีาชีพและรายได้เสริมเพียงพอแก่การด ารงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์

และคงอยู่อย่างยั่งยืน 

4. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนได้รับการดูแลรักษา 

5. บุคลากรมีศักยภาพ องค์กรมคีวามเข้มแข็ง การบริหารงานมคีวามโปร่งใส 

6. ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการแก้ปัญหายาเสพติดและการสร้างความมั่นคงปลอดภัย

ในชีวติและทรัพย์สิน 

7. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะและเกิดชุมชนต้นแบบ 

8. ส่งเสรมิ สนับสนุน กิจกรรมดา้นสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคแก่ประชาชนในชุมชน 

9. เด็ก เยาวชน ประชาชนมีการศกึษา การสร้างสังคมการเรยีนรู้ตลอดชวีิต 

 

 

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมนผลแผน 

 



~ ๕๔ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมนผลแผน 

 



~ ๕๕ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มนีาคม ๒๕๖๐) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


